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Verantwoording

Op het eerste gezicht lijkt het wellicht een overbodig initiatief
een nieuwe vertaling van bijbelteksten te maken en uit te geven.
In de afgelopen jaren zijn immers diverse nieuwe
bijbelvertalingen verschenen. De meest in het oog springende
overeenkomst tussen al deze vertalingen is wel, dat zij ontstaan
zijn uit de behoefte om de bijbel dichter bij de mensen te
brengen. De 'statige' bijbels - eens zelfs medebepalend voor de
Nederlandse taal en ons dagelijks taalgebruik - waren te veel
geheimtaal geworden en werkten eerder vervreemdend dan
appellerend. Grotere verstaanbaarheid was daarom de eerste eis,
waaraan alle moderne vertalingen wilden voldoen.
Dit gemeenschappelijk streven heeft echter bepaald niet tot
eenzelfde resultaat geleid. Dit is in de eerste plaats het gevolg
van de wijze waarop deze verstaanbaarheid bereikt wilde
worden. Met name bij het bijbel vertalen hebben zich in de
afgelopen jaren twee richtingen ontwikkeld: die, welke een
formele gelijkheid met de originele tekst nastreeft en die, welke
een dynamische gelijkwaardigheid van de vertaling en de
oertekst voorstaat.
Formeel gelijkvormig vertalen betekent het origineel op de voet
volgen in die zin, dat de tekst zoveel mogelijk woord voor woord
wordt weergegeven. De zinsbouw van de vertaling dient zo
nauw mogelijk bij die van de grondtekst aan te sluiten en een
eenmaal gekozen weergave van vocabulair dient in concordante
vertaling consequent te worden doorgevoerd.
Een dynamisch gelijkwaardige vertaling gaat met opzet aan
dergelijke vertaaleisen voorbij. Syntactische en grammaticale
structuren zijn immers niet universeel en betekenisschakeringen
van woorden die in de grondtekst vanzelfsprekend meeklinken
liggen in vele gevallen niet vervat in de vertaling daarvan. In die
zin wil een dynamisch gelijkwaardige vertaling dan ook geen
getrouwe weergave zijn van het origineel. De getrouwheid van
een dergelijke vertaling is niet die van een zo letterlijk mogelijk
weergeven van de oorspronkelijke syntaxis en grammatica met
een consequent volgehouden vocabulair, maar een waarin de
inhoud van het origineel en de bedoeling van de auteur zo tot
uitdrukking worden gebracht, dat deze voor de lezer
vanzelfsprekend overkomen.
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Een tweede reden waarom verschillende nieuwe vertalingen het
licht zagen - en die slechts ten dele samenhangt met
bovengenoemd onderscheid - is gelegen in het feit dat
verstaanbaarheid werd beoogd voor onderscheiden
groeperingen. Een formeel gelijkvormige vertaling, die de
oorspronkelijke tekst zo goed mogelijk reproduceert in haar
uiterlijke verschijningsvorm, wil verstaanbaar zijn voor wie bijbel
studeert al dan niet met het oog op de verkondiging. Een
dergelijke vertaling spreekt mogelijkerwijs ook nog hen aan, die
van huis uit vertrouwd zijn met de bijbel. Maar daarmee is de
grens van verstaanbaarheid wat betreft de formeel gelijkvormige
vertaling bereikt, want voor ieder uit buiten-kerkelijke kring is de
vertrouwde bijbeltaal en -stijl onverstaanbaar. Voor hen die
nauwelijks of geen binding met de bijbeltaal hebben zijn met
name de dynamisch equivalente vertalingen bedoeld. Dat echter
in deze vertalingen verscheidenheid valt op te merken is niet
verwonderlijk. Deze correspondeert met de verscheidenheid van
mensen, hun verstaanshorizon en taalniveau. Het zogenaamde
hedendaagse Nederlands of de omgangstaal - gebruikt voor een
verstaanbare bijbelvertaling -levert, indien niet opgevat als
grootste gemene deler van de taal, een diversiteit van
vertalingen.
Wanneer we de hier gepresenteerde bijbelfragmenten
vergelijken met de formeel gelijkvormige en dynamisch
equivalente vertalingen, valt er een duidelijke overeenkomst
waar te nemen met de laatst genoemde. Ook deze vertaling wil
zo duidelijk mogelijk zijn. De verstaanbaarheid van de teksten is
een eerste eis geweest, die door de vertaler is nagestreefd. Een
voor de hand liggend voorbeeld hiervan is de wijze waarop
technisch vocabulair is vertaald. Maten, gewichten, afstanden en
tijdsaanduidingen zijn in herkenbaar Nederlands weergegeven.
Dit geldt eveneens voor ander vocabulair, waarin bij een
zogenaamde letterlijke weergave de bedoelde betekenis niet zou
overkomen. Dit kan het geval zijn, omdat betekenisfacetten van
oorspronkelijk vocabulair in de Nederlandse weergave niet
meeklinken - zoals bijv. bij het woord 'vlees', waarvan het facet
'menselijke existentie' in het Nederlands niet doorkomt - of
vanwege door een bepaalde auteur toegevoegde

betekenisfacetten, zoals bijv. het woord 'wereld', dat in de
johanneïsche literatuur is bedoeld als 'boze wereld'.
Hoewel duidelijk overeenkomend met de reeds voorhanden
dynamisch equivalente vertalingen, zijn de hier aangeboden
bijbelfragmenten toch onderscheiden van de bijbels in modern
Nederlands. Dit is het gevolg van de bedoelde gebruikswijze van
een vertaling. Alle nieuwe vertalingen zijn in de eerste plaats
bedoeld als leestekst. Ze beogen verstaanbaarheid voor wie ze in
handen krijgt. Daarbij is niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan
een heel specifieke mogelijkheid van tekstgebruik: die van het
voorlezen. Het is in dit opzicht dat deze bundel zich onderscheidt
van andere nieuwe bijbelvertalingen. De lezer vindt hier teksten,
die hij ook kan voorlezen; het zijn fragmenten om naar te
luisteren.
Wie voorleest of luistert bevindt zich in een andere situatie dan
de lezer. De laatste heeft de mogelijkheid om zich herlezend
vertrouwd te maken met een tekst, die bij eerste lezing
onvoldoende begrijpelijk overkomt. Bovendien bepaalt de lezer
bij het lezen zelf het tempo, waarvan verder niemand afhankelijk
is; het lezen kan zelfs op elk gewenst moment worden
onderbroken. Deze situatie van de lezer draagt ongetwijfeld bij
tot het optimaal verstaan van een tekst.
In de voorlees- of luistersituatie ontbreken deze hulpmiddelen.
Hier moet de tekst worden verstaan op het moment dat hij
klinkt. Als voorleesvertaling moet een tekst direct optimaal
verstaanbaar zijn. Dat is daarom bij deze bijbelfragmenten
beoogd. Een dergelijke verstaanbaarheid gaat verder dan die van
woordbetekenissen op zich. Zij betreft ook de verstaanbaarheid
van tekstgehelen, waarin de samenhang zo duidelijk naar voren
komt, dat voor het herlezen van een tekst geen noodzaak meer
bestaat. Een voorbeeld moge dit illustreren.
Wanneer in het evangelie van Lucas Jezus optreedt in de
synagoge van Nazaret, kondigt hij daar het aanbreken van een
tijd aan, die als een bijzonder jaar wordt gekwalificeerd. (Lc. 4,
19) Het is het jaar van Gods welwillendheid, in andere
vertalingen weergegeven met 'het jaar van Gods gunst' of 'het
genadejaar van de Heer'. In dit bijzondere jaar wordt vrijheid
voor gevangenen en verdrukten aangekondigd. Met name deze
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aankondiging is karakteristiek voor een speciaal jaar, waarop in
de Lucastekst wordt gezinspeeld, nl. het joodse jubeljaar waarin
vrijlating van slaven en onderhorigen plaatsvindt. Om nu deze
achtergrond van het jubeljaar te laten meeklinken en de
samenhang tussen dit bijzondere jaar en de daarmee verbonden
aankondiging van bevrijding tot uitdrukking te laten komen,
wordt de zending waarover Jezus hier spreekt als volgt
weergegeven: 'om gevangenen vrijheid af te kondigen .... om
verdrukten in vrijheid heen te zenden, om 's Heren jaar van
gratie af te kondigen'.
Aandacht voor de teksteenheid als geheel bepaalt in belangrijke
mate de feitelijke vertaling. Een teksteenheid bestaat echter niet
altijd alleen uit correspondentie van inhouden. Vaak wordt de
samenhang van een tekst literair uitgedrukt. Woord en
klankovereenkomsten zijn zulke literaire figuren, die de
samenhang van een tekst garanderen en de loop van een verhaal
bepalen. In deze gevallen gaat het echter niet alleen om de
samenhang, maar ook om het esthetisch karakter van de taal.
Aan dit karakter aandacht besteden mag typisch genoemd
worden voor een voorleesvertaling. Zo'n vertaling is immers
bedoeld om te klinken en beluisterd te worden.
Een voorleesvertaling moet niet alleen direct verstaanbaar maar
ook sprekend en dus boeiend zijn. Het spreekt vanzelf dat een
vertaling van de literaire facetten van de oertekst in vele
gevallen een inhoudelijk letterlijke weergave onmogelijk maakt.
Doorslaggevend hierbij is echter of een literaire vertaling meer
dan een inhoudelijk letterlijke de tekstbetekenis verwoordt op
het eerste gehoor.
Ter illustratie zij hier gewezen op de vertaling van de parabel
van de wijnstok in het evangelie van Johannes (15, 1-8). In deze
parabel wordt Jezus' verhouding tot zijn leerlingen vergeleken
met die tussen de wijnstok en de ranken. De Vader speelt daarbij
de rol van de boer. Deze vergelijking is niet alleen inhoudelijk
maar ook literair in deze zin, dat de met elkaar vergeleken
grootheden woord- en klankovereenkomst vertonen. Er is een
woordovereenkomst tussen de verhouding van Jezus en zijn
leerlingen enerzijds en die van de wijnstok en de ranken
anderzijds. Deze verhouding wordt in het Grieks op dezelfde

wijze uitgedrukt. Klankovereenkomst is er wat betreft de rol van
de Vader-boer ten aanzien van de ranken en ten aanzien van de
met de ranken vergeleken leerlingen.
Het zijn deze overeenkomsten, die hier en in andere gevallen
belangrijker werden geacht dan een inhoudelijk letterlijke
weergave van de tekst en waarvoor eigen Nederlandse vormen
werden gevonden. De vertaling behield hierdoor het literaire
karakter van het origineel, waardoor zij hopelijk dezelfde
aantrekkelijkheid als het origineel heeft behouden.
Het is niet mogelijk om hier op alle literaire aspecten van de
oorspronkelijke teksten en de vertaling daarvan in te gaan.
Genoemd kunnen worden de eigen stijl van de verschillende
auteurs, de verschillen tussen verhalen, getuigenissen en
beschrijvingen, specifieke genres als die van visioenen, wonderen
en apokalyptiek.
Duidelijk is echter dat al deze literaire aspecten van de
bijbelteksten alleen tot hun recht kunnen komen, als een
vertaling wordt gemaakt door een ambachtsman. Alleen wie van
de taal zijn handwerk heeft gemaakt is in staat de geëigende
vormen van taal te creëren, die een adequate weergave zijn van
het origineel.
Niet de taaltheoreticus of de exegeet maar de taalkunstenaar Pé
Hawinkels vertaalde deze bijbelfragmenten. Hij schreef
Nederlandse teksten om naar te luisteren. Als taalkunstenaar
maakte hij de taal in de creativiteit, die hem eigen was. Dit
betekent, dat in de vertaling niet gestreefd is en ook niet kon
worden naar een taalniveau, dat ofwel voor een bepaalde
doelgroep bestemd is ofwel de grootste gemene deler van de
Nederlandse omgangstaal genoemd kan worden. Dit maakt dan
ook mede de eigenheid van deze vertaling uit.
Het scheppen van een adequate taal heeft de vertaler steeds
gebaseerd op de meest oorspronkelijke betekenissen van het
originele vocabulair. Tesamen met het feit dat de vertaler geen
theoloog was had dit uitgangspunt tot gevolg, dat algemeen
theologische noties, die uit reflexie op bijbelteksten zijn
ontstaan, niet in de vertaling zijn binnengevoerd. Deze mag
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daarom voor hen, die niet met theologisch jargon vertrouwd
zijn, verstaanbaar worden geacht.
De eigen vakbekwaamheid van de vertaler, die zich niet
uitstrekte over het bijbels vocabulair, tekstanalyse en de uitleg
daarvan, werd voor deze vertaling aangevuld door de bijdragen
van een team van exegeten. Zij leverden het materiaal, waarmee
de taalkunstenaar heeft gewerkt, en waren voor hem de kritische
instantie met betrekking tot de Nederlandse weergave van de
oorspronkelijke tekstbetekenis van de vertaalde
bijbelfragmenten. Voor de oudtestamentische teksten was in
deze P. Drijvers verantwoordelijk, voor de synoptische evangelies
F. van Helmond en P. van Boxel, voor het Johannesevangelie P.
van Boxel, voor de nieuwtestamentische briefliteratuur H. Manie.
De hier gepresenteerde bundel is een selectie van
bijbelfragmenten, die niet door een vrije keuze zijn bepaald.
Uitgangspunt voor de vertaling was het tekstenbestand zoals dat
voor de eredienst is vastgelegd. Ook wanneer in de liturgische
lezingen tekstgedeelten zijn uitgelaten, is in de vertaling het
ontbrekende tekstgedeelte niet aangevuld.
Pius Drijvers
Piet van Boxe/
Frank van Helmond
Harrie Manie

Oude Testament

Genesis 1, 1 - 2, 2

Om te beginnen schiep God hemel en aarde.
De aarde was bar en onherbergzaam,
duisternis hing over de bodemloze poel
en goddelijke adem zwalkte over het watervlak.
Toen zei God: 'Licht!'
En er was licht.
God zag dat het licht iets goeds was,
en haalde het licht en het donker uit elkaar.
Het licht noemde God 'dag'
en het donker noemde hij 'nacht'.
Het werd avond, en het werd morgen:
de eerste dag.
Toen zei God: 'Een tussenschot,
midden in het water,
zodat het water nooit meer bij het water kan!'
En hij maakte zo'n schot
tussen het water onder en het water boven;
zo gebeurde het.
God noemde het tussenschot 'hemel'.
Het werd avond en het werd morgen:
de tweede dag.
Toen zei God:
'Nu trekt het water zich
van overal onder de hemel uit samen
op één plaats, zodat het droge zichtbaar wordt.'
En zo gebeurde het.
God noemde het droge 'land',
en het verzamelde water noemde hij 'zee'.
God zag dat het zo goed was.
God zei:
'Nu wordt het land groen van het groen,
van planten die zaad uitzaaien,
van vruchtbomen op het land
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die per soort hun zaad in eigen vruchten onderbrengen.'
En zo gebeurde het.
Uit het land kwam groen,
planten die per soort zaad uitzaaien
en vruchtbomen die per soort hun zaad
in eigen vruchten onderbrengen;
God zag dat het zo goed was.
Het werd avond en het werd morgen:
de derde dag.
Toen zei God:
'En nu lichtpunten aan het tussenschot,
aan de hemel,
om onderscheid te maken tussen de dag en de nacht,
om aan te geven wanneer het tijd is,
maar ook om dagen en jaren af te bakenen,
lichtpunten aan het tussenschot,
aan de hemel,
om de aarde te verlichten!'
En zo gebeurde het.
God maakte de sterren
en de beide grote lichtpunten:
het grootste om de dag te beheren,
het kleinste om de nacht te beheren.
Hij hing ze aan het tussenschot,
aan de hemel,
om de aarde te verlichten,
om de dag en de nacht te beheren
en onderscheid te maken tussen het licht en het donker.
God zag dat het zo goed was.
Het werd avond en het werd morgen:
de vierde dag.
Toen zei God:
'Nu gaat het water wemelen van beweeglijke wezens,

en de gevleugelde dieren vliegen over de aarde,
onder langs het tussenschot,
onder langs de hemel.'
En God schiep de enorme beesten van de zee
en heel het gekrioel van beweeglijke wezens,
waar het water van wemelt,
soort voor soort,
en al de gevleugelde vogels,
soort voor soort.
En God zag dat het zo goed was.
God zegde ze geluk en voorspoed toe,
met de woorden:
'Plant je voort, neem toe in aantal,
maak het water van de zeeën vol,
en vogels, neem op het land in aantal toe.'
En het werd avond en het werd morgen:
de vijfde dag.
Toen zei God:
'Nu brengt het land beweeglijke wezens voort,
soort voor soort:
tamme dieren, wilde dieren,
en het wriemelend gedierte,
alles in soorten.'
En zo gebeurde het.
God maakte wilde dieren in soorten,
tamme dieren in soorten,
en al wat over de grond wriemelt,
soort voor soort;
en God zag dat het zo goed was.
God zei: 'Nu gaan we de mens maken,
met onszelf voor ogen,
zodat hij op ons lijkt;
en ze zullen het beheer voeren
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over de vissen van de zee,
de vogels van de hemel,
over de tamme en de wilde dieren op het land
en over al het gewriemel dat over het land krioelt.'
En God schiep de mens, met zichzelf voor ogen,
met God voor ogen schiep hij hem;
hij schiep hen als man en als vrouw.
En God zegde hun geluk en voorspoed toe.
God zei hun: 'Plant je voort,
neem toe in aantal,
maak de aarde vol en bedwing haar;
voer het beheer over de vissen van de zee,
de vogels van de hemel
en over alle beweeglijke wezens waar het land van krioelt.'
God zei:
'Hierbij geef ik jullie alle planten,

die zaad uitzaaien over het aardoppervlak,
alle bomen met hun eigen vruchten die zaad uitzaaien.
Ze zijn voor jullie, om te eten.
Maar aan alle wilde dieren op het land,
aan alle vogels van de hemel
en al wat over het land krioelt,
aan al het beweeg van leven
geef ik het plantaardig groen, om te eten.'
En zo gebeurde het.
En God bezag alles wat hij gedaan had,
en inderdaad, zo was het erg goed.
Het werd avond en het werd morgen:
de zesde dag.
Toen waren de hemel en de aarde af,
met hun voltallige bezetting.
Op de zevende dag had God het werk af,
dat hij had ondernomen;

op de zevende dag rustte hij uit
van al het werk dat hij ondernomen had.
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Toen zei God, de Enige:
'Het is verkeerd dat de mens op zichzelf is.
Ik ga een hulp voor hem maken, die hem aanvult.'
En God, de Enige, kneedde uit aarde
al wat leeft op het land en alle vogels van de hemel;
hij leidde ze voor aan de mens om te zien
hoe deze ze aan zou spreken:
waarmee de mens ze, als levende wezens, aansprak,
dat was hun naam.
De mens gaf namen aan alle tamme dieren,
aan de vogels van de hemel en aan al,
wat leeft op het land;
maar hulp die een mens aanvult vond hij niet.
Toen hulde God, de Enige, de mens in verdoving,
zodat deze in slaap viel;
hij nam een van zijn ribben weg,
en verving die door vlees.
Daarop bouwde God, de Enige, de rib
die hij bij de mens had weggenomen
uit tot een vrouw, en leidde haar voor aan de mens.
'Dit keer is ze het!' zei de mens,
'been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees!
Vrouw zal zij heten,
omdat zij mens is als de man.!'
Daarom gaat een man weg bij zijn vader en moeder,
en hecht zich aan zijn vrouw,
zodat zij een levens eenheid gaan vormen.

Genesis 11, 1-9

Nu was het zo, dat er overal op aarde
één taal gebruikt werd, met dezelfde woorden.
Het was, toen ze wegtrokken uit het Oosten,
dat ze een dal vonden in het land Sinear,
waar ze zich vestigden.
Ze zeiden tegen elkaar:
'Kom, dan gaan we tichels persen
en ze bakken in het vuur.'
Ze gingen baksteen gebruiken in plaats van natuursteen,
asfalt in plaats van leem.
Toen zeiden ze:
'Kom, dan gaan we een stad bouwen,
een toren met een spits tot in de hemel;
zodat we naam maken
en niet over de aardbodem worden verspreid.'
Maar de Enige daalde neer
om de stad en de toren te bezichtigen,
die 's mensen kinderen aan het bouwen waren;
en de Enige zei: 'Kijk, één volk

met één gemeenschappelijke taal.
Dit is nog maar het begin van hun gedoe;
voortaan is niets voor hen nog onbereikbaar,
wat ze ook voor ondernemingen bedenken.
Kom, dan dalen we neer
om hun taal te versnijden,
zodat ze elkaar niet langer verstaan.'
En de Enige verspreidde ze van daar uit
over de aardbodem,
en de bouw van de stad werd gestaakt.
Daarom heeft die stad de naam Babel gekregen:
daar heeft de Enige de aardtaal versneden,
van daaruit heeft de Enige ze verspreid
over de aardbodem.
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Hij bracht Abram naar buiten en zei:
'Kijk naar de hemel en tel de sterren, als je kunt.'
En hij voegde eraan toe:
'Zo ontelbaar wordt je nageslacht.'
Abram sprak zijn geloof uit in de Enige,
en deze waardeerde dit als blijk van gerechtigheid.
Hij sprak tot hem:
'Ik ben de Enige,
die jou heb doen vertrekken uit Ur in Chaldea
om je dit land in bezit te geven.'
Toen vroeg Abram:
'Heer, hoe weet ik
dat ik het werkelijk in bezit zal nemen?'
Hij antwoordde hem:
'Haal mij een driejarige koe,
een driejarige geit en een driejarige ram,
een tortel en een volwassen duif.'
Abram haalde al deze dieren,
hieuw ze middendoor, op de vogels na,
en legde de helften tegenover elkaar.
Toen er roofvogels op de kadavers neerstreken
joeg hij ze weg.
Bij zonsondergang werd Abram als verdoofd,
door huiver en diepe duisternis bevangen.
Na zonsondergang, in het donker,
ging er een rokende oven en een vurige fakkel
tussen die stukken door.
Op die dag ging de Enige de verbintenis aan
met Abram, met de woorden:
'Jouw nageslacht geef ik dit land,
vanaf de rivier van Egypte
tot aan de grote rivier de Eufraat.'

Genesis 18, 1-10a

De Enige vertoonde zich aan Abraham
bij de eik van Mamre,
toen hij bij de ingang van zijn tent zat
op het heetst van de dag.
Hij sloeg zijn ogen op en keek:
daar stonden drie mannen voor hem.
Zodra hij hen zag, snelde hij hen tegemoet
van de ingang van zijn tent,
en wierp zich ter aarde.
'Mijnheer', zei hij, 'als ik in uw oog genade vind,
ga dan uw dienaar niet voorbij.
Er zal wat water gehaald worden;
wast u uw voeten, rust u uit onder de boom.
Ik zal wat brood halen;
sterkt u uw hart, voordat u voorbij gaat.
Hierom immers bent u bij uw dienaar voorbijgekomen.'
Zij zeiden: 'Doet u wat u gezegd hebt.'
Abraham haastte zich de tent in, en zei tegen Sara:
'Haast je, drie maten meel, bloem;
kneed het en bereid er broden van!'
Abraham snelde naar de koeien,
koos een mals en goed kalf uit,
en gaf het aan de knecht,
die zich haastte, het te bereiden.
Hij nam boter en melk en het kalf,
dat hij had laten bereiden,
en zette hun dit voor.
Terwijl zij aten bleef hij staan, onder de boom.
Ze vroegen hem: 'Waar is Sara, uw vrouw?'
Hij antwoordde: 'Daar, in de tent.'
Toen zei hij: 'Ik kom bij u terug,
op de tijd van het leven:
dan heeft Sara, uw vrouw, een zoon.'
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De Enige zei:
Ja, alom gejammer om Sodom en Gomorra!
Hun verdorvenheid moet wel zeer ernstig zijn.
Laat ik afdalen om te zien
of hun daden volledig overeenkomen
met het gejammer dat tot mij doordringt;
zo niet, dan weet ik dat.'
De mannen sloegen daarvandaan de richting naar Sodom in,
Maar Abraham bleef tegenover de Enige staan.
Abraham trad naderbij en zei:
'Zult u werkelijk rechtvaardigen
met boosdoeners wegvagen?
Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad zelf;
zult u die werkelijk wegvagen,
en de plaats geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen daar?
Het is toch ondenkbaar dat u zo'n voornemen uitvoert,
rechtvaardigen met boosdoeners te doen sterven,
ondenkbaar dat u rechtvaardigen als boosdoeners behandelt!
Zal de rechter van heel de aarde geen recht doen?'
De Enige antwoordde:
'Als ik in de stad Sodom zelf vijftig rechtvaardigen vind,
dan zal ik omwille van hen,
de hele plaats vergiffenis schenken.'
Abraham hernam: 'Mag ik zo vrij zijn
nogmaals mijn heer aan te spreken,
ik, die stof en as ben?
Misschien ontbreken er vijf aan de vijftig rechtvaardigen;
zult u dan de hele stad verwoesten om die vijf?'
Hij antwoordde: 'Ik verwoest niet,
als ik er vijfenveertig vind.'
Opnieuw sprak Abraham hem aan, en zei:
'Misschien zijn er maar veertig te vinden.'

Hij antwoordde: 'Dan doe ik niets
omwille van die veertig.'
Toen zei Abraham:
'Laat het mijn heer niet ontstemmen,
als ik nogmaals spreek:
misschien zijn er maar dertig te vinden.'
Hij antwoordde: 'Dan doe ik niets,
als ik er dertig vind.'
En Abraham zei: 'Mag ik zo vrij zijn
mijn heer nogmaals aan te spreken?
Misschien zijn er maar twintig te vinden.'
Hij antwoordde: 'Ik verwoest niet,
omwille van die twintig.'
Toen zei Abraham:
'Laat het mijn heer niet ontstemmen,
als ik nog éénmaal spreek.
Misschien zijn er maar tien te vinden.'
Hij antwoordde: 'Ik verwoest niet,
omwille van die tien.'
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Toen dit alles gebeurd was,
stelde God Abraham op de proef.
Hij zei tegen hem: 'Abraham!',
en deze zei: 'Wat is er?'
God zei: 'Nu ga je met Isaak,
je enige zoon, van wie je zoveel houdt,
naar het land van de Moria,
en daar draag je hem op
als offer aan mij
op een van de bergen,
ik zal je wijzen welke.'
Abraham stond 's morgens vroeg op;
hij zadelde zijn ezel,
nam twee van zijn jongens mee,
en zijn zoon Isaak.
Hij kloofde het hout voor de opdracht,
en ging op weg naar de plaats
die God hem had aangewezen.
Op de derde dag keek Abraham op,
en zag de plaats in de verte.
Toen zei Abraham tegen zijn jongens:
'Jullie blijven hier bij de ezel;
ik en de jongen gaan daarginds heen,
om ons neer te buigen.
Daarna komen we weer bij jullie terug.'
Abraham pakte het hout voor de opdracht
en liet zijn zoon Isaak het dragen;
eigenhandig droeg hij het vuur en het slachtmes.
Zo gingen zij samen met zijn tweeën.
Isaak sprak zijn vader Abraham aan;
hij zei: 'Vader?'
En deze zei: 'Wat is er jongen?'
Hij antwoordde:

We hebben hier vuur en houtjes,
maar waar is het jong voor de opdracht?'
Abraham zei toen:
'God zelf voorziet wel in het jong
voor de opdracht, jongen.'
Zo gingen zij samen met zijn tweeën.
Ze kwamen bij de plaats die God hem aangewezen had,
en daar legde Abraham de slachtplaats aan;
hij stapelde de houtjes op,
bond zijn zoon Isaak en legde hem
bovenop de houtjes op de slachtplaats.
Maar toen Abraham zijn hand uitstak
en het slachtmes pakte om zijn zoon te slachten,
riep de stem van de Enige hem toe vanuit de hemel.
Hij zei: 'Abraham, Abraham!'
En deze zei: 'Wat is er?'
Hij antwoordde:
'Sla je hand niet aan de jongen,
doe hem niets!

Want nu weet ik dat je ontzag hebt voor God,
en mij je enige zoon niet hebt willen weigeren.'
En toen Abraham opkeek,
zag hij daarachter ineens een ram,
die met zijn horens vastzat in het struikgewas.
Abraham ging de ram halen
en droeg hem op als offer
in plaats van zijn zoon.
En Abraham gaf die plaats de naam:
'De Enige voorziet in alles',
zoals vandaag de dag nog wel gezegd wordt:
'Op de berg van de Enige wordt in alles voorzien.'
Toen riep de stem van de Enige vanuit de hemel
Abraham voor de tweede keer toe.
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Hij zei:
'Bij mijzelf heb ik gezworen
- aldus de woorden van de Enige omdat je dit gedaan hebt,
je enige zoon niet voor jezelf hebt gehouden,
dat ik je geluk en voorspoed
en nog eens geluk en voorspoed zal schenken,
dat ik je kroost talrijk zal maken,
talrijk zal maken als de sterren van de hemel
en als het zand aan de kust van de zee,
en je kroost zal de poort van zijn vijanden omver lopen.
Door jouw kroost zullen alle volken van de aarde
geluk en voorspoed vinden,
want jij hebt geluisterd naar mijn stem.'
En Abraham ging terug naar zijn jongens;
samen gingen zij op weg naar Berseba,
en Abraham vestigde zich in Berseba.

Exodus 3, I-Ba. 13-15

Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jitro,
priester van Midjan.
Hij ging met het kleinvee tot diep in de woestijn,
tot bij de Horeb, de berg van God.
Daar zag hij de bode van de Enige
als brand in een braambos:
het braambos stond in lichterlaaie,
maar verteerd werd het braambos niet.
Mozes dacht: 'Ik ga er op af
om dit schouwspel te bezien.
Waarom verbrandt dit braambos niet?'
De Enige zag, dat hij kwam kijken,
God riep hem vanuit het braambos toe:
'Mozes, Mozes!'
Hij antwoordde: 'Ja, Heer?'
En God de Enige zei:
'Kom niet dichterbij,
doe je sandalen van je voeten,
want de plaats waar je staat is mijn domein.'
En Hij zei: 'Ik ben de God van je vader,
de god van Abraham,
de god van Isaak en de god van Jakob.'
Mozes bedekte zijn gezicht,
want hij was bang God aan te kijken.
De Enige sprak:
'Met eigen ogen heb ik de ellende gezien
van mijn volk in Egypte;
ik heb hun geroep om hulp gehoord,
opgejaagd als zij worden:
ik weet hoezeer zij lijden.
Ik ben neergedaald
om Egypte hen uit handen te nemen.'
Mozes nu zei tot God:
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'Goed, ik ga naar de Israëlieten,
en ik zeg hun: de god van jullie voorouders
zendt mij hierheen.
Dan zeggen zij: hoe is zijn naam?
Wat moet ik dan antwoorden?'
God zei tot Mozes:
'Ik ben er, als Enige',
en voegde eraan toe:
'Zeg de Israëlieten:
de Enige zendt mij hierheen.'
En tot slot zei God tot Mozes:
'Zeg de Israëlieten:
de Enige, de god van jullie voorouders,
de god van Abraham,
de god van Isaak en de god van Jakob,
zendt mij hierheen.

Dit is mijn naam voor goed,
zo wil ik aangesproken worden
van generatie op generatie.'

Exodus 12, 1-8. 11-14

De Enige zei in Egypte tegen Mozes en Aäron:
'Deze maand is voor jullie de eerste maand,
de eerste van de maanden in het jaar.
Zeg heel de gemeenschap Israël het volgende:
op de tiende van deze maand
zoekt ieder voor zijn familie een lam uit,
een lam per gezin.
Als het gezin te klein is voor een lam,
dan doen ze maar samen met hun buurman,
al naar gelang het aantal personen,
en het lam moet verdeeld in de porties
die ieder afzonderlijk op kan.
Het moet een gaaf lam zijn,
éénjarig en van het mannelijk geslacht.
Kies dus uit de jonge rammen en bokken.
Houd het apart tot de veertiende van de maand,
en dan moet de verzamelde gemeente van Israël
het slachten tussen avond en nacht.
Vervolgens moeten ze wat bloed aanbrengen
op beide deurposten en op de bovendorpel van de huizen
waarin het lam gegeten wordt.
Het vlees moeten ze nog diezelfde nacht opeten,
geroosterd op het vuur,
met ongezuurd brood en bittere kruiden erbij.
Zo moeten jullie het eten:
in reiskleding, met sandalen aan je voeten
en je stok in je hand.
Haastig moeten jullie eten;
want onder deze maaltijd gaat de Enige voorbij.'
Die nacht doe ik de ronde in Egypte;
alle eerstgeborene van Egypte,
van mens tot dier, zal ik treffen,
en over alle goden van Egypte
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zal ik uitspraak doen, ik, de Enige.
Maar het bloed op de huizen zal een teken zijn
dat jullie daar wonen,
en aan jullie zal ik voorbij gaan,
jullie zal geen vernietigende slag raken
als ik Egypte tref.
Jullie moeten deze dag altijd gedenken,
hem vieren als een feestdag voor de Enige;
van vader op zoon moeten jullie hem blijven vieren,
als een duurzame instelling.'

Exodus 14, 15 -15, 1

De Enige zei tegen Mozes:
'Waarom beklaag je je bij mij?
Zeg de Israëlieten dat ze opbreken.
En steek jij je staf omhoog,
strek je hand uit over de zee en splijt haar;
dan kunnen de Israëlieten dwars door de zee
op het droge lopen.
Ik van mijn kant verstok het hart van Egypte,
zodat zij hen achterna zullen komen
en ik kan laten zien wie ik ben
aan Farao en heel zijn leger,
zijn strijdwagens en zijn ruiters.
Want Egypte zal erkennen
dat ik de Enige ben,
als ik heb laten zien wie ik ben
aan Farao met zijn strijdwagens en ruiters.'
En de vertegenwoordiger van God,
die voor de voorhoede van Israëls leger uit ging,
vertrok naar de achterhoede;
de wolkkolom ging van de voorhoede naar achteren
en stelde zich op
tussen het leger van Egypte
en het leger van Israël.
Aan de ene kant was de wolk donker,
aan de andere kant verlichtte zij de nacht;
de hele nacht lang kon het ene leger
niet bij het andere komen.
Mozes strekte zijn hand uit over de zee,
en de Enige dreef de hele nacht
de zee terug met een krachtige oostenwind;
hij legde de zee droog,
zo ver week het water uiteen.
En de Israëlieten trokken dwars door de zee
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op het droge,
terwijl het water rechts en links van hen
een wal opwierp.
Egypte zette de achtervolging in:
alle paarden van Farao,
zijn strijdwagens en zijn ruiters
kwamen hen achterna, dwars door de zee.
En tegen de morgen gebeurde het.
De Enige wierp vanuit de vuurzuil,
vanuit de wolkkolom een blik
op het leger van Egypte,
zodat er paniek uitbrak
in het leger van Egypte.
Hij rukte aan de wielen van hun strijdwagens,
zodat Egypte zich moeizaam voortsleepte.
Toen zeiden de Egyptenaren:
'Vluchten! Weg van Israëls front,
want de Enige vecht voor hen tegen Egypte.'
De Enige zei tegen Mozes:
'Strek je hand uit over de zee,
dan zal het water omslaan,
over Egypte met al zijn strijdwagens en ruiters heen.'
En Mozes strekte zijn hand uit over de zee:
de zee keerde bij het krieken van de morgen
terug op haar plaats,
terwijl Egypte haar tegemoet vluchtte.
De Enige schudde Egypte
midden in de zee door elkaar.
Zo kwam het water terug,
het bedekte heel het leger van Farao,
dat hen met strijdwagens en ruiters
achterna zat in de zee.
Niet één van hen bleef over.

Maar de Israëlieten waren dwars door de zee
getrokken op het droge,
terwijl het water rechts en links van hen
een wal opwierp.
Zo redde de Enige op die dag
Israël uit de greep van Egypte,
en Israël zag Egypte dood op de kust van de zee.
Toen Israël de grote slag zag,
die de Enige Egypte had toegebracht,
kreeg het volk ontzag voor de Enige;
het had vertrouwen in de Enige
en in Mozes, zijn trouwe helper.
En Mozes zong met de Israëlieten
een lied voor de Enige,
met deze woorden:
'Ik zing voor de Enige,
want hij staat boven alles.
Paard en ruiter heeft hij
in de zee gegooid.'
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Toen begonnen Israëls zonen in de woestijn
gezamenlijk te morren tegen Mozes en Aäron.
'Waren we maar in Egypte gestorven', zeiden Israëls zonen,
'door de hand van de Enige,
toen we om de vleespotten zaten
en brood genoeg te eten hadden.
Want jullie hebben ons naar deze woestijn gebracht
om ons, heel deze gemeenschap, te doen sterven van honger.'
Toen zei de Enige tot Mozes:
'Let op, ik ga voor jullie brood laten regenen uit de hemel.
Laat het volk erop uitgaan
en per dag zijn dagelijkse hoeveelheid bijeengaren;
zo kan ik het op de proef stellen,
of het ingaat op mijn verbintenis, of niet.'
'Ik heb het gemor van Israëls zonen gehoord.' Zeg hun:
'Tussen de namiddag en avond zullen jullie vlees eten,
en 's morgens zul je brood genoeg te eten hebben.
Zo zul je weten dat ik de Enige ben, jullie God.'
En zo gebeurde het:
's avonds kwam er een zwerm kwartels aangevlogen
en overdekte het kamp,
en 's morgens was de omgeving van het kamp
met dauw bedekt.
De dauw trok op, en over de woestijn
lag een dun, knisperend laagje,
als rijp over de aarde.
Toen Israëls zonen dit zagen, zeiden ze tegen elkaar:
'Wat is dat?'
Want ze wisten niet wat het was.
Mozes zei tegen hen:
'Dit is het brood dat de Enige jullie te eten geeft.'

Exodus 1 7, 8-13

Amalek raakte te Refidim slaags met Israël.
Toen zei Mozes tegen Jozua:
'Kies ons manschappen uit, en trek morgen te velde
om slaags te raken met Amalek.
Ik vat post op de top van de heuvel,
met de staf van qod in mijn hand.'
Jozua deed wat Mozes hem gezegd had,
slaags raken met Amalek.
Mozes, Aäron en Chur beklommen de top van de heuvel.
En inderdaad, als Mozes zijn handen omhoog hield,
had Israël de overhand,
maar liet hij zijn handen zakken,
dan had Amalek de overhand.
Maar Mozes' handen werden zwaar.
Ze haalden een steen, en legden die achter hem neer
om op te gaan zitten.
Aäron en Chur hielden zijn handen vast,
ieder aan een kant;
zo bewogen zijn handen niet, tot zonsondergang toe,
en versloeg Jozua Amalek en zijn volk
met het scherp van het zwaard.
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Mozes ging omhoog naar God,
en vanaf de berg sprak de Enige hem toe:
'Zeg het huis Jakob,
houd de Israëlieten voor:
'Met eigen ogen heb je gezien
wat ik Egypte heb aangedaan,
dat ik je op arendswieken heb gedragen
en hier bij mij gebracht.
Als je nu goed luistert naar mijn stem,
en het verbond met mij naleeft,
dan word je - al is heel de aarde van mij het enige volk dat mij eigen is.
Dan word je mijn koninkrijk van priesters,
mijn heilig volk,' dit is je boodschap voor de Israëlieten.'
Mozes ging terug,
riep de oudsten van het volk bijeen
en legde hun dit alles voor,
in de bewoordingen die de Enige hem had opgedragen.
Heel het volk antwoordde als uit één mond:
'We doen alles wat de Enige gezegd heeft.'
Op de derde dag, 's morgens vroeg,
ging het donderen en bliksemen.
Er hing een zware wolk over de berg,
de ramshoorn weerklonk machtig
en alle volk in het kamp begon te beven.
Mozes leidde het volk God tegemoet,
het kamp uit;
men vatte post onder aan de berg.
De Sinaï was geheel in rook gehuld,
aangezien de Enige er in vuur op was neergedaald.
De rook steeg op als de rook van een smeltoven,
en heel de berg beefde hevig.

De ramshoorn bleef machtig weerklinken.
Mozes sprak, en Gods antwoord weerklonk.
De Enige was neergedaald op de Sinaï,
op de top van de berg;
hij riep Mozes naar boven,
en Mozes ging.
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Exodus 32, 7-11. 13-14
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De Enige zei tegen Mozes:
'Ga naar beneden, want je volk
dat je uit Egypte hebt gevoerd sticht onheil.
Ze zijn nu al afgeweken van de weg,
die ik hun heb opgegeven.
Ze hebben zich een beeld gegoten van een stierkalf,
ze hebben zich ervoor ter aarde geworpen,
ze hebben eraan geofferd, en gezegd:
'Dit is je god, Israël, die je uit Egypte heeft gevoerd.' '
En de Enige zei tegen Mozes:
'Ik heb dit volk gezien: een hardnekkig volk is het.
Laat mij nu begaan:
mijn briesende toorn zal hen verdelgen,
maar jou zal ik een groot volk maken.'
Maar Mozes vermurwde de Enige door te zeggen:
'Waarom, Enige, briest uw toorn over uw volk
dat u uit Egypte hebt gevoerd
met grote kracht en met sterke hand?
Denk aan Abraham, Isaak en Israël, uw trouwe helpers,
aan wie u gezworen hebt bij uzelf:
'Ik maak je kroost talrijk als de hemelsterren,
en heel dit land, dat ik jullie genoemd heb,
geef ik je kroost voor altijd in bezit.' '
En de Enige schrok van de ramp,
waarmee hij zijn volk had bedreigd.

Numeri 6, 22-27

De Enige sprak tot Mozes:
'Zeg Aäron en de priesters:
wil je de Israëlieten geluk en voorspoed wensen,
spreek dan deze woorden over hen uit:
'Moge de Enige u geluk en voorspoed schenken,
moge Hij goed voor u zorgen.
Moge Hij op u neerzien
met een glimlach van genegenheid.
Moge Hij zijn oog op u gericht houden,
en u vrede schenken,
vrede met jezelf en iedereen.'
Wanneer zij zo mijn naam uitspreken
over de Israëlieten,
dan schenk ik hun geluk en voorspoed.'

43

Numeri 11, 25-29
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Toen daalde de Enige neer in een wolk
en sprak met Mozes;
hij behield de geest niet voor aan hem,
maar bracht die ook over de zeventig Ouden.
En toen de geest op hen oversloeg,
gingen zij Gods taal spreken,
maar dat was van voorbijgaande aard.
Twee mannen waren in het kamp gebleven;
ze stonden ook op de lijst,
maar waren niet naar de tent gegaan.
Eldad heette de een, Medad de ander:
ook op hen was de geest overgeslagen,
en zij gedroegen zich in het kamp als tolken Gods.
Onmiddellijk ging een jongen dit aan Mozes vertellen:
'Eldad en Medad', zei hij,
'gedragen zich in het kamp als godstolken!'
Jozua, de zoon van Nun,
die reeds als jongeman bij Mozes in dienst getreden was,
ging hierop in en zei:
'Heer Mozes, belet hun dat!'
Maar Mozes zei tegen hem:
'Verdedig jij mijn rechten?
Bestond héél het volk van de Enige maar uit tolken Gods,
bracht de Enige zijn geest maar over hen allen!'

Deuteronomium 4, 32-34. 39-40

'Ga dan toch na in de dagen van voorheen
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die jullie zijn voorafgegaan,
vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep,
van hemelzoom tot hemelzoom:
is er ooit iets groots gebeurd als dit,
ooit iets als dit gehoord?
Heeft ooit een volk, zoals jullie,
Gods stem horen klinken midden uit het vuur,
zonder dit met het leven te bekopen?
Heeft ooit een god getracht
een volk te komen weghalen midden uit een volk,
met beproevingen, met tekenen en bewijzen,
met vijandelijkheid, met krachtige hand en opgeheven arm,
met grote verschrikkingen, zoals de Enige, jullie God,
in Egypte allemaal gedaan heeft,
zoals jullie zelf hebt kunnen zien?
Erken daarom vandaag, neem op in je hart:
de Enige is God,

boven in de hemel en beneden op aarde;
een ander is er geen.
Houd je aan zijn voorschriften en opdrachten,
die ik je vandaag opdraag;
dan gaat het jou en je zonen na jou goed,
dan leef je in lengte van dagen
op de grond die de Enige, je God,
je alle dagen schenkt.'

Deuteronomium 26, 4-10
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'De priester neemt de mand van je over,
en zet die tegenover het altaar van de Enige, je God.
Dan spreek je uit,
ten overstaan van de Enige, je God:
'Mijn vader was een Aramese zwerver.
Hij ging naar Egypte
en verbleef daar als buitenlander
met slechts een gering aantal mensen;
ze zijn daar toegenomen
tot een groot en machtig volk.
Slecht hebben ons de Egyptenaren behandeld,
ze onderdrukten ons
en hielden ons in wrede slavernij;
maar wij riepen om hulp
tot de Enige, de God onzer voorouders,
en de Enige aanhoorde onze roep;
hij zag hoe wij werden onderdrukt,
hoe wij moesten zwoegen onder druk.
De Enige heeft ons Egypte uit geleid,
met sterke hand en opgeheven arm,
onder huiveringwekkende tekenen en machtsbetoon.
Hij bracht ons hierheen
en gaf ons dit land,
een land dat overloopt van melk en honing.
Daarom nu breng ik u de eerste vruchten van de grond,
die u, de Enige, mij hebt gegeven.'
Leg het neer
voor de Enige, je God,
en buig je neer
voor de Enige, je God.'

Deuteronomium 30, 10-14

(Want je luistert naar de stem van de Enige, je god,
om zijn opdrachten en voorschriften in acht te nemen,
al wat in het boek van deze wet geschreven staat;
want met heel je hart en heel je wezen
keer je terug tot de Enige, je god.)
Want de opdracht die ik je heden opleg
is noch ongerijmd noch extreem.
Zij ligt niet in de hemel, zodat je zou zeggen:
'Wie zal voor ons opstijgen ten hemel,
haar voor ons halen en ons haar laten horen,
zodat wij haar kunnen uitvoeren?'
Zij ligt niet overzee, zodat je zou zeggen:
'Wie zal voor ons de zee oversteken,
haar voor ons halen en ons haar laten horen,
zodat we haar kunnen uitvoeren?'
Want het woord is je zeer nabij,
in je mond en in je hart:
het is uit te voeren.
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1 Samuë126, 2. 7-9. 12-13. 22-23
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Saul begaf zich op weg naar de Zit-woestijn,
met drieduizend man, een keurtroep van Israël,
om David te zoeken in de Zit-woestijn.
Toen David en Abisaï 's nachts aankwamen bij de troep
lag Saul daar te slapen in het kordon,
met bij zijn hoofdeinde zijn speer rechtop in de grond
met Abner en de troep in een kring om hem heen.
Abisaï zei tegen David:
'Nu heeft God uw vijand in uw handen doen vallen!
Laat mij hem nu met die speer aan de grond slaan,
met één stoot, een tweede zal niet nodig zijn!'
Maar David zei tegen Abisaï:
'Vernietig hem niet!
Niemand slaat ongestraft de hand
aan de Gezalfde van de Enige!'
Toen nam David de speer en de veldfles weg

van Sauls hoofdeinde,
en zij gingen huns weegs.
Niemand zag het, niemand merkte het,
niemand werd wakker:
allen sliepen door,
want de Enige had hen in verdoving gehuld.
Toen David overgestoken was,
beklom hij de verre bergtop,
op grote afstand daar vandaan.
'Hier is uw speer, koning',
riep David,
'laat een van uw mannen hem maar komen halen.
De Enige beantwoordt alle deugd en trouw:
nu had hij u in mijn handen doen vallen,
maar ik heb geweigerd de hand te slaan
aan de Gezalfde van de Enige.'

1 Koningen 1 7, 10-24

Elia begaf zich op weg naar Sarefat.
49
Toen hij bij de stadspoort aankwam,
was daar inderdaad een weduwvrouw hout aan 't sprokkelen.
Hij riep haar toe:
'Haal mij alstublieft een kom
met wat water om te drinken!'
Toen zij het ging halen riep hij haar na:
'Breng alstublieft ook een stuk brood mee!'
Maar zij zei:
'Zowaar als de Enige, uw God, leeft,
ik heb helemaal geen brood meer;
enkel nog een handvol meel in de pot
en een beetje olie in de kruik.
Ik ben net wat houtjes aan 't sprokkelen.
Straks ga ik eten maken voor mij en mijn zoon,
en daarna moeten wij sterven.'
Elia gaf haar ten antwoord:
'V hoeft geen angst te hebben.
Ga nu maar doen, zoals u zei,
maar maak er eerst voor mij een broodje van,
en breng me dat;
maak er daarna een voor u en uw zoon.
Immers, de Enige, de God van Israël, zegt:
'De pot met meel raakt niet op
en de kruik met olie niet leeg,
tot de dag dat de Enige
het oppervlak der aarde met regen drenkt.' '
Zij ging naar huis en deed zoals Elia gezegd had,
en zij en hij en haar gezin hadden voortaan altijd te eten:
de pot met meel raakte niet op
en de kruik met olie niet leeg,
zoals de Enige gezegd had bij monde van Elia.
Daarna werd de zoon van de vrouw des huizes ziek;

1 Koningen 17, 17-24
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zijn ziekte werd erger en erger,
tot zijn levensadem geweken was.
Toen zei zij tegen Elia:
'Hoe heb ik het nu met u, godsman,
bent u gekomen
om mij aan mijn kwaad te herinneren
en mijn zoon te doen sterven?'
Hij antwoordde haar: 'Geef mij uw zoon.'
Hij nam hem van haar schoot,
droeg hem naar de dakkamer waar hij logeerde,
en legde hem op zijn bed.
Toen riep hij de Enige aan en zei:
'Enige, mijn god, doet u zelfs
de weduwe bij wie ik logeer onheil aan
door haar zoon te doen sterven?'
Driemaal ging hij languit op het kind liggen.
Hij riep de Enige aan en zei:
'Enige, mijn god, laat het leven van dit kind
toch in hem terugkeren.'
De Enige gaf gehoor aan Elia:
het leven van het kind keerde in hem terug,
en het kwam weer tot leven.
Toen nam Elia het kind op,
droeg het van de dakkamer naar beneden,
en gaf het aan zijn moeder met de woorden:
'Kijk, uw zoon leeft.'
En de vrouw zei tegen Elia:
'Nu weet ik dat u een man Gods bent:
het woord van de Enige uit uw mond
is betrouwbaar.'

1 Koningen 19, 4-8

Elia trok een dag gaans de woestijn in,
tot hij bij een bremstruik kwam.
Daar ging hij onder zitten.
Hij wilde niets liever dan sterven en zei:
'Nu is het genoeg, Enige;
beneem mij het leven,
want ik ben niet beter dan mijn voorvaderen.'
Toen legde hij zich onder de bremstruik te ruste
en viel in slaap.
Maar opeens stootte een bode hem aan,
en zei tegen hem: 'Opstaan! Eten!'
Hij keek op: bij zijn hoofd stond
en rond vloerbrood en een kruik water.
Hij at en dronk,
en legde zich weer te ruste.
Maar de bode van de Enige
kwam hem voor de tweede keer aanstoten en zei:
'Opstaan! Eten! Je hebt nog een lange weg voor je.'
Toen stond hij op, at en dronk
en het maal gaf hem de kracht
veertig dagen en veertig nachten door te lopen,
tot bij de berg van God, de Horeb.
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1 Koningen 19, 16b. 19-21
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De Enige zei tegen Elia:
'Zalf Elisa, zoon van Safat, tot je opvolger
als Gods tolk.'
Elia ging op weg en vond Elisa, zoon van Safat,
terwijl deze aan het ploegen was
met twaalf koppel ossen voor zich uit.
Hij was bij het twaalfde;
Elia passeerde hem en wierp hem zijn mantel toe.
Hij liet het gespan in de steek,
rende Elia achterna en riep:
'Laat mij eerst mijn ouders vaarwel kussen;
dan ga ik met u mee.'
Elia antwoordde: 'Ga maar terug;
heb ik je iets gevraagd?'
Hij ging terug, slachtte een koppel ossen,
kookte het vlees op het hout van de jukken,
en gaf het aan de arbeiders te eten.
Toen ging hij met Elia mee,
als diens gezel.

2 Koningen 4, 42-44

Er kwam een man uit Baäl-Salisa,
die in zijn tas twintig gerstebroden van de eerste oogst
en vers graan meebracht voor de man Gods.
Elisa zei: 'Geef dit de mannen te eten'.
Zijn oppasser antwoordde:
'Hoe moet ik dit voorzetten aan honderd man?'
Maar Elisa zei weer: 'Geef dit de mannen te eten;
de Enige immers zegt: 'Eten en overhouden.'
Toen zette hij hun een en ander voor:
ze aten en hielden over,
zoals de Enige gezegd had.
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2 Koningen 5, 14-1 7
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Naäman ging
en dook zevenmaal onder in de Jordaan,
zoals Elisa, de man Gods, gezegd had;
zijn vlees werd weer als vlees van een kind,
en hij was ontsmet.
Toen ging hij, met heel zijn gevolg, terug naar de man Gods,
kwam voor hem staan en zei:
'Nu besef ik dat er op heel de aarde geen god is,
behalve in Israël.
Neem daarom huldeblijken van uw dienaar aan.'
Elisa antwoordde: 'De Enige leeft,
en voor hem moet ik mij verantwoorden
als ik ze aanneem.'
Naäman bleef bij hem aandringen,
maar hij weigerde ze aan te nemen.
Toen zei Naäman:
'Dan niet! Maar geef uw dienaar tenminste
een karrevracht grond mee,
want uw dienaar zal geen andere goden meer
een brand- of slachtoffer brengen,
behalve de Enige.'

Nehemia 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Op de eerste dag van de zevende maand
legde Ezra, als priester, de Wet voor aan de vergadering
van allen die van luisteren begrip hadden,
zowel vrouwen als mannen.
Van de dageraad tot de middag
klonk zijn stem over het plein voor de Waterpoort,
ten aanhoren van mannen en vrouwen,
allen die tot begrip in staat waren;
en al het volk luisterde naar het boek van de Wet.
Als hofschrijver stond Ezra op een houten verhoog
dat men voor deze gelegenheid had opgericht
en naast hem stonden
Mattitja, Sema, Anaja, Uria,
Chilkia en Maäseja aan zijn rechterhand,
en Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana,
Zekarja en Messullam aan zijn linkerhand.
Dus toen hij het boek opende
kon al het volk dit zien,
zo hoog stak hij boven allen uit,
en iedereen stond op.
Ezra loofde de Enige, de grote God,
en al het volk hief zijn handen ten hemel
en riep: 'Amen! Amen!'
Ze knielden neer,
en bogen voor de Enige
hun voorhoofd tegen de grond.
En Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabtai,
Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad,
Chanan, Pelaja en de levieten
maakten het volk begrip mogelijk van de Wet,
terwijl het volk bleef staan.
Zij lazen voor uit het boek van Gods Wet;
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Nehemia 8, 8-10
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zij gaven uitleg en verklaring,
zodat de voorlezing begrepen werd.
Toen zeiden Nehemia, in zijn hoedanigheid van stadhouder,
Ezra als priester en hofschrijver,
en de Levieten,
die het volk begrip mogelijk hadden gemaakt,
tot al het volk:
"Deze dag is de Enige, jullie God, gewijd.
Rouwen tranen zijn dus ongepast.'
Al het volk was namelijk in tranen uitgebarsten
bij het aanhoren van de woorden der Wet.
'Ga nu maar',
zeiden ze,
'gebruik een stevig maal met zoete dranken,
en geef ook de behoeftige zijn deel:
deze dag is onze heer gewijd.
Wees niet droevig,
want de vreugde van de Enige is jullie sterkte.'

Spreuken 8, 22-31

De Enige heeft mij gewrocht als aanvang van zijn weg,
als vroegste van alle werken die hij ooit verricht heeft.
In onheuglijke tijden ben ik gevormd,
in het begin, in de vroegste tijden der aarde.
Nog vóór de oerzee ontsprong ik,
nog vóór de bronnen die bruisen van water.
Nog vóór de bergen neergelaten werden,
nog vóór de heuvels ontsprong ik;
in de tijd dat hij aarde noch ruimte,
noch het vroegste stof van de aardschijf gemaakt had.
Toen hij de hemel opzette, was ik erbij;
toen hij een kring trok over de oerzee,
toen hij de wolken van boven ophing,
en de bronnen van de oerzee vastlegde,
toen hij de zee begrensde,
opdat het water zijn bevel niet zou overtreden,
en de fundamenten van de aarde legde,
was ik bij hem, als bouwmeester,
was ik zijn verrukking, dag aan dag,
speelde ik te allen tijde voor zijn ogen,
speelde op zijn aardschijf
en beleefde mijn verrukking aan 's mensen kinderen.
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Jesaja 2, 1-5
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Wat Jesaja, zoon van Amos, waarnam
over Juda en Jeruzalem.
Op het eind van de tijd
zal de berg waar de Enige woont
aan het hoofd der bergen staan
en boven de heuvels uitsteken.
Alle volken zullen erheen stromen,
talloze naties op weg gaan en zeggen:
'Kom, we gaan op naar de berg van de Enige,
naar het huis van Jakobs god.
Hij zal ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.'
Want van Sion gaat een wet uit,
van Jeruzalem het woord van de Enige.
Hij zal uitspraak doen tussen de volken,
oordelen over talloze naties;
en ze zullen hun zwaarden stukslaan tot hakken,
hun speren tot snoeimessen.
Niet langer zal volk tegen volk het zwaard opheffen,
niemand zal zich nog toeleggen op oorlog.'
Kom, huis van Jakob,
laat ons wandelen in het licht van de Enige.

Jesaja 6, 1-2a. 3-8

In het sterfjaar van koning Uzziahu
zag ik de Heer zitten op een hoog verheven troon;
zijn sleep vulde de tempel.
Er zweefden Serafs om hem heen,
die elkaar toeriepen:
'Heilig, heilig, heilig,
de Enige met zijn hemels leger,
die heel de aarde vervult van zijn glorie!'
De drempels trilden in hun voegen
van het luide geroep,
en het gebouw vulde zich met rook.
En ik riep: 'Ik, ongelukkige!
Ik ben met stomheid geslagen,
want ik ben een man met besmette lippen,
ik hoor bij een volk met besmette lippen
en ik heb met eigen ogen de koning gezien,
de Enige met zijn hemels leger!'
Maar een van de Serafs vloog op mij toe
met een gloeiende kool,
die hij met een tang uit de offerhaard genomen had;
hij raakte mijn mond daarmee aan, en zei:
'Nu dit je lippen heeft aangeraakt,
is het kwaad uit je geweken,
zijn je tekortkomingen opgeheven.'
Toen hoorde ik de stem van de Heer:
'Wie zal ik zenden?
Wie gaat er namens ons?'
En ik zei:
"Ik! Zend mij!'
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Jesaja 9, 1-3. 5-6
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Het volk dat in duisternis verkeert
ziet een groot licht;
zij die in doodse donkerte wonen
baden in stralende glans.
U hebt hun veel geluk geschonken,
grote vreugde aangericht.
Hun vreugde om u
is als de vreugde bij de oogst,
het geluk bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op uw volk drukt,
de stok in de rug,
waarmee het wordt opgejaagd,
hebt u gebroken als op de dag van Midjan.
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons geschonken;
de macht zal op zijn schouders rusten,
en zijn naam luidt:
Wonder van beleid,
Goddelijke Held,
Vader voor altijd,
Vredevorst.
Macht en vrede zonder grenzen
voor David en zijn rijk,
dat voortaan zal berusten
op recht en gerechtigheid,
waar nooit een eind aan komen zal.
Met hemels geweld
heeft de Enige dit bewerkt.

Jesaja 11, 1-10

Dan ontspruit er een twijg aan de stronk Isaï,
vrucht draagt een loot van zijn wortels;
en daarop rust de geest van de Enige,
de geest van wijsheid en onderscheid,
de geest van raad en manhaftigheid,
de geest van liefde en eerbied voor de Enige:
eerbied voor de Enige bezielt hem.
Niet naar het zicht zijner ogen doet hij uitspraak,
niet naar het gehoor zijner oren oordeelt hij.
Over geringen doet hij uitspraak met gerechtigheid,
de armen des lands oordeelt hij met billijkheid;
de aarde treft hij met de gesel van zijn tong,
het kwaad doodt hij met de adem van zijn lippen.
Gerechtigheid zal de doek om zijn heupen zijn,
trouw de doek om zijn middel.
Dan is wolf te gast bij lam,
legert luipaard bij bokje,
eten kalf en welp zich samen vol,
en kan een kind met ze overweg.
Koe en berin zijn vriendinnen,
hun jongen legeren bijeen,
en de leeuw vreet stro als vee.
De zuigeling vermaakt zich met het hol van de gifslang,
en naar de glinstering van de adder
steekt de peuter zijn handje uit.
Niemand doet kwaad, niemand vernielt
op heel de berg van mijn domein,
want de aarde is vol liefde voor de Enige,
zoals water de zeebodem bedekt.
Op die dag staat de wortel Isaï
overeind als standaard der naties,
de mensheid zoekt hem op,
en zijn standplaats is een en al luister.
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Dit is mijn trouwe dienaar,
die ik de hand reik;
mijn uitverkorene, die ik gunstig gezind ben.
Mijn geest heb ik hem ingeblazen,
en hij zal recht invoeren voor de mensheid.
Hij maakt geen misbaar,
treedt niet op de voorgrond
en verheft zijn stem niet op straat.
Een geknakt riet breekt hij niet,
een flakkerende pit dooft hij niet,
recht zal hij invoeren,
in de ware zin van het woord;
niets kan hem uitdoven of breken
voordat hij recht heeft ingesteld op aarde,
zijn lering verbreid heeft tot over de zee.
Ik, de Enige, doe mijn oproep gestand:
ik reik je de hand, ik zorg voor je;
en in jou belichaam ik
mijn verbintenis met allen,
het licht voor de mensheid:
open de ogen der blinden,
bevrijd de geketenden
en hen, die in duisternis gevangen zitten.'

Jesaja 43, 16-21

Dit zegt de Enige,
die een weg aanlegt in de zee,
een pad in vervaarlijk water,
die paard en wagen uit laat trekken,
de voltallige strijdkrachten, ze zijgen neer om niet meer op te staan,
ze doven uit als een kwijnende vlaspit.
'Denk niet meer aan vroeger,
sta niet stil bij het verleden.
Hier, ik maak een nieuw begin;
is de eerste aanzet niet al merkbaar?
Ik leg een weg aan in de woestijn,
rivieren in de woestenij.
Eren zullen mij de wilde dieren,
jakhalzen en struisvogels,
want ik heb water gebracht in de woestijn,
rivieren in de wildernis,
om mijn uitverkoren volk te laven;
en dit volk, dat ik zelf vorm gegeven heb,
zal mijn roem verkondigen.'
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Ja, mijn dienaar zal slagen,
hij zal hoog verheven worden
en alles overstijgen.
Zoals zich velen van hem hebben afgekeerd
om zijn zozeer ontmenselijkte aanblik,
zijn mensonwaardig voorkomen,
zo zal hij vele volkeren beschamen;
koningen zal hij met stomheid slaan,
want zij zien het ongekende,
het ongehoorde wordt hun duidelijk.
Wie kan overweg met ons verhaal,
wie merkt de hand van de Enige op?
Hij is opgekomen als een losse loot,
als een wortel uit dorre grond;
hij had geen uiterlijke schoonheid,
waardoor hij ons zou zijn opgevallen,
geen verschijning,
waardoor hij ons zou hebben aangetrokken,
veracht als hij was en door de mensen opgegeven,
een man van smarten en bekend met het lijden,
iemand, van wie wij onze blik afwenden,
een paria, door ons niet geacht.
En dat, terwijl hij ons lijden droeg,
onder onze smarten gebukt ging;
maar wij achtten hem gestraft,
geslagen en vernederd door God.
Nee, om onze opstandigheid is hij doorboord,
om ons wangedrag verpletterd;
de prijs van onze vrede is op hem verhaald,
in zijn striemen zijn wij geheeld.
Wij allen zwierven rond als schapen,
ieder ging zijn eigen weg;
maar de Enige legde hem

het kwaad van ons allen ten laste.
Hij werd in het nauw gedreven,
maar hij schikte zich en deed zijn mond niet open;
als een lam dat geslacht gaat worden,
als een schaap dat zich zwijgend laat scheren
heeft hij zijn mond niet opengedaan.
Hechtenis en vonnis hebben hem uitgeschakeld;
wie houdt zich nog bezig met zijn lot?
Hij is immers uitgesneden uit het land van de levenden,
om de opstandigheid van mijn volk terechtgesteld.
Men heeft hem begraven bij de boosdoeners,
hem in zijn dood bij de uitbuiters gerangschikt,
al heeft hij nooit geweld gepleegd
en nooit bedrog in de mond genomen.
Maar de Enige wenste hem door lijden te vernederen:
nu hij zichzelf ter verzoening heeft aangeboden,
zal hij een nageslacht en een lang leven genieten,
de wens van de Enige zal hij verwezenlijken.
Om zijn inspanningen met hart en ziel
zal hij genieten tot verzadigens toe;
met zijn ervaring zal de rechtvaardige,
mijn trouwe helper, velen rechtvaardigen,hun ongerechtigheid, die neemt hij op zich.
Daarom laat ik hem delen met velen,
hij zal de winst onder tallozen verdelen,
want hij heeft zichzelf uitgeput totterdood,
hij wordt een der opstandigen geacht:
hij alleen heeft veler fouten op zich genomen,
hij alleen heeft voor de opstandigen bemiddeld.
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Jesaja 54, 5-14
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Hij die je tot vrouw neemt, je maker,
heet de Enige van het hemels leger,
en hij wordt genoemd: je bevrijder,
de Ene God van Israël, God van heel de aarde.
Je bent een verlaten, wezenloze vrouw,
maar toch roept de Enige je weer;
je god noemt je de vrouw uit zijn jeugd,
ook al heeft hij je verstoten.
'In een kortstondige opwelling heb ik je verlaten,
in duurzame ontferming neem ik je terug.
In een vlaag van woede, een opwelling lang,
heb ik mijn blik van je afgewend,
in eindeloze liefde ontferm ik me over je',
zegt de Enige die je bevrijdt.
'Dit is voor mij weer als in Noachs tijd:
zoals ik toen heb afgezworen
Noachs aarde onder water te zetten,
zo heb ik nu afgezworen
mijn woede uit te storten over jou.
Want de bergen mogen wijken,
de heuvels mogen wankelen,
mijn liefde voor jou zal niet wijken,
de vrede, waartoe ik mij verbind, niet wankelen',
zegt de Enige die zich over jou ontfermt.
Veelgeplaagde, verwaaide, troosteloze stad,
ik vat je stenen in beton,
ik grondvest je in lazuur,
je tinnen maak ik van robijn,
de poorten van karbonkel,
je hele muur van edelsteen.
Al je kinderen komen bij de Enige in de leer,
groot zal de vrede van je kinderen zijn.
In gerechtigheid zul je jezelf bevestigen;

vrij zul je zijn van onderdrukking.
Niets hoef je te vrezen, ook geen nederlaag,
want die zal je nooit bedreigen.
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Jesaja 55, 1-11

68

'Kom, ieder die dorst heeft,
kom naar het water!
Ook wie geen geld heeft, kom!
Kom kopen en eten,
eten zonder geld of vergoeding,
hier is wijn en melk!
Waarom geld uittrekken voor wat niet voedt,
de vrucht van je werk voor wat niet verzadigt?
Luister, luister naar mij;
dan zullen jullie goede dingen eten,
dan zullen jullie je te goed doen aan een overvloedig maal.
Spits je oren, kom naar mij luisteren,
dan zullen jullie werkelijk leven!
Ik ga een onbeperkte verbintenis met jullie aan:
overeenkomstig mijn liefde voor David.
die nooit verstek laat gaan.
Ja, hem heb ik aangesteld tot getuige bij de mensheid,
tot aanvoerder en bevelhebber der mensheid.
Ja, je zult een volk oproepen dat je niet kent,
een volk dat jou niet kent, snelt op je toe
omwille van de Enige, je god,
van de Ene God van Israël,
die je immers heeft gemaakt tot wat je bent.
Zoek de Enige nu hij te vinden is,
roep hem nu hij nabij is.
De boosdoener moet afzien van zijn weg,
de man van het kwaad van zijn bedoelingen;
hij moet terugkeren naar de Enige,
die zich over hem ontfermen zal,
naar onze god, die steeds weer vergeeft.
Mijn bedoelingen zijn immers niet jullie bedoelingen,
jullie wegen zijn de mijne niet', uitspraak van de Enige.

Jesaja 62, 1-5

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem mag ik niet werkeloos toezien,
totdat haar gerechtigheid openlijk schittert,
haar behoud laait als een fakkel.
De mensheid zal je gerechtigheid zien,
alle koningen je glorie,
en je zult genoemd worden met een nieuwe naam,
door de Enige vastgesteld.
In jou zal de Enige beschikken
over een teken van waardigheid,
over koninklijk ornaat zal de Enige beschikken in jou.
Tegen jou zegt niemand meer 'Verlatene',
tegen je land zegt niemand meer 'Woestenij',
want hij zal je 'Mijn Geluk' noemen
en je land 'Bruid':
de Enige is gelukkig met jou,
en je land wordt zijn bruid.
Zoals een jongeman trouwt met een meisje,
zo zal je bouwmeester trouwen met jou.
Zoals een bruidegom gelukkig is met zijn bruid,
zo zal je god gelukkig zijn met jou.
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Jeremia 1, 4-5. 17-19
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De Enige heeft aldus het woord tot mij gericht:
'Reeds voordat ik je de vorm gaf in de moederschoot,
had ik mijn bedoeling met jou;
voordat je ter wereld kwam
heb ik je voor mij opgeëist.
Als mijn tolk bij de mensheid heb ik je aangesteld.
Welnu dan, maak je op,
treed naar voren en meld de mensen
al wat ik je opdraag.
Wees niet verlegen tegenover hen,
anders moet ik je tegenover hen in verlegenheid brengen.
Ja, vandaag stel ik je aan,
een onneembare stad,
een ijzeren zuil,
een bronzen hek
tegenover het gehele land,
tegenover Juda's koningen,
ambtenaren en priesters,
en tegenover de mensen van het land:
ze zullen je bestrijden,
maar je niet kunnen verslaan;
want ik ben bij je', uitspraak van de Enige,
'om je te ontzetten.'

Jeremia 17, 5-8

Dit zegt de Enige:
'Vervloekt wie op de mens vertrouwt,
die zijn kracht zoekt in het vlees
en zich in zijn hart verwijdert van de Enige.
Hij is als een jeneverstruik in de woestenij:
voor hem komt het nooit goed,
want hij zit vast in de zengende grond
van de woestijn, het brakke land
waar niemand woont.
Gezegend wie op de Enige vertrouwt,
wiens vertrouwen steunt op de Enige.
Hij is als een boom, geplant aan het water,
met wortels, gespreid in de stroom:
voor hem bestaat er geen hitte,
zijn loof is altijd welig;
een jaar zonder regen kan hem niet deren,
hij brengt onverminderd vruchten voort.
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Jeremia 23, 1-6
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'Ongelukkig de herders, die de schapen van mijn weidegrond
niet bijeenhouden en om laten komen':
uitspraak de Enige.
Daarom zegt de Enige, de God van Israël,
tot de herders die mijn volk weiden:
'Jullie hebt mijn schapen niet bijeengehouden,
jullie hebt ze uiteen gejaagd
in plaats van ze in het oog te houden.
Maar ik houd jullie in het oog,
de boosaardigheid van jullie daden', uitspraak van de Enige.
'Ik zelf zal mijn overgebleven schapen
bijeenbrengen uit alle landen
waarheen ik ze uiteen heb laten jagen;
ik breng ze terug naar hun weidegrond,
ze zullen zich voortplanten en toenemen in aantal.
Dan stel ik herders aan om ze te weiden,
zodat ze niet langer door angst gebroken
en nooit meer uit het oog verloren worden':
uitspraak van de Enige.
'Let wel, de tijd zal komen', uitspraak van de Enige,
'dat ik een waardige afstammeling van David aanstel
om met inzicht te regeren,
beleid en gerechtigheid te handhaven op aarde.'
In zijn tijd zal Juda behouden zijn,
zal Israël in veiligheid leven.
En dit is de naam die de Enige hem geeft:
'Onze gerechtigheid'.

Jeremia 31, 7-9

Want zo heeft de Enige gesproken:
'Slaakt vreugdekreten om Jakob,
juicht om het hoofd der volken.
Laat je horen, jubel en zeg:
bevrijd heeft de Enige zijn volk,
het restant van Israël!
Ja, uit het noorden laat ik ze komen,
van de uithoeken der aarde breng ik ze bijeen,
allemaal, blinden en lammen,
zwangere, barende vrouwen,
niemand uitgezonderd: één grote gemeenschap
keert hierheen terug.
In tranen zijn zij gegaan,
getroost breng ik hen terug;
ik ga hen voor naar water in stromen,
over een effen pad, waar niemand struikelt.
Want ik heb het vaderschap over Israël aanvaard,
Efraïm is mijn eerstgeborene.'
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Jeremia 38, 4-6. 8-10
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De waardigheidsbekleders zeiden tegen de koning:
'Laat die man toch ter dood brengen.
Hij ondermijnt het moreel van het leger,
voor zover dat nog hier in deze stad is,
en dat van heel het volk,
als hij in deze trant spreekt.
Die man werkt niet in het belang van de vrede,
maar ten nadele van ons volk.'
Koning Sidkia antwoordde:
'Goed; hij is in uw macht.
De koning vermag niets tegen u.'
Ze grepen Jeremia en wierpen hem
in de put van Malkia, 's konings zoon,
op de binnenplaats van de kazerne.
Ze lieten Jeremia met touwen omlaag;
er was geen water in de put, alleen modder,
en Jeremia verzonk in de modder.
De koning hield zitting in de Benjaminpoort;
Ebed-Melek ging het huis van de koning uit
en zei tegen de koning:
'Majesteit, misdaan hebben deze mannen
met hun behandeling van Jeremia, Gods tolk;
ze hebben hem in de put geworpen,
en hij zal daar beneden sterven van honger,
want in de stad is al geen brood meer.'
Toen gaf de koning Ebed-Melek, de Ethiopiër, de opdracht:
'Neem dertig mannen van hier mee,
en haal Jeremia, Gods tolk, uit de put
voordat hij sterft.'

Ezechiël 2, 2-5

Toen God mij aansprak,
kwam er adem over mij,
waardoor ik recht overeind ging staan;
en ik hoorde hem mij toespreken.
'Mensenkind', zei hij tegen mij,
'ik stuur je naar de zonen van Israël,
naar dat opstandige volk, opstandig tegen mij;
zij en hun voorvaderen zijn in opstand gekomen
tegen mij, tot op de dag van vandaag.
Nog altijd is het een hardhoofdig en hardvochtig volk.
Naar hen stuur ik jou, en je zult hun zeggen:
'Zo spreekt mijn heer, de Enige.'
En of ze nu luisteren of niet,
want het is een oproerig huis, ze zullen weten dat Gods tolken in hun midden zijn.'
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Ezechiël 36, 16-17a. 18-28
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Het woord van de Enige kwam over mij:
'Mensenkind, toen het huis Israël
nog woonde in zijn eigen land,
heeft het dat door zijn handel en wandel besmet.
En ik heb mijn woede over hen uitgestort,
om het bloed dat ze hebben vergoten op het land,
dat ze al hadden besmet met hun mestgoden!
Ik heb hen verstrooid onder de mensheid,
ze over alle landen verspreid;
naar hun handel en wandel heb ik hen gevonnist.
En toen ze bij de andere volken kwamen,
schonden ze daar overal mijn onschendbare naam,
doordat er over hen werd gezegd:
'Zij zijn het volk van de Enige,
maar toch verdreven uit zijn land.'
Dit griefde mij om mijn onschendbare naam,
geschonden door hen, het huis Israël,
bij alle volken waar ze kwamen.
Zeg het huis Israël daarom:
'Aldus mijn heer, de Enige:
niet om jou treed ik handelend op, huis Israël,
maar om mijn onschendbare naam,
door jou geschonden onder alle volken,
waar je gekomen bent.
Ik zal mijn grote naam,
geschonden onder de mensheid,
door jou geschonden bij alle volken,
onschendbaar maken, zodat de mensheid zal inzien
dat ik de Enige ben,' uitspraak van mijn heer, de Enige'als ik ten overstaan van haar
mijn onschendbaarheid bewijs bij jou.
Ik zal je uit de andere volken halen,

ik zal je bijeengaren uit alle landen
en je weer op eigen bodem brengen.
Dan zal ik je besprenkelen met zuiver water,
zodat je gezuiverd wordt;
van al je onzuiverheden, van al je mestgoden
zal ik je zuiveren.
Een nieuw hart zal ik je geven,
een nieuwe levensadem van binnen;
ik snijd het stenen hart weg uit je vlees
en geef je een hart van vlees.
Mijn levenadem geef ik je in,
ik zal maken dat je mijn voorschriften opvolgt,
je metterdaad aan mijn uitspraken houdt.
Dan mag je wonen in het land,
dat ik je voorouders gegeven heb,
dan mag je mij tot volk dienen,
en ik van mijn kant dien jou tot god.
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Ezechiël 37, 1-14
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De Enige legde de hand op mij;
hij hief me op in goddelijke adem
en zette me neer in het dal:
het dal lag vol met beenderen.
Hij voerde me eromheen, om en om;
het waren er zeer veel,
over heel de dalbodem;
ze waren totaal verdroogd.
Hij vroeg me: 'Mensenkind,
kunnen deze beenderen weer levend worden?'
Ik zei: 'Mijn heer, Enige, dat weet u alleen.'
Hij zei me: 'Spreek namens mij
tot deze beenderen, zeg ze:
'Dorre beenderen, aanhoor het woord van de Enige.
Dit zegt mijn heer, de Enige,
tot de beenderen hier:
ik adem jullie leven in!
Ik bekleed jullie met spieren,
ik overtrek jullie met vlees,
ik bespan jullie met huid,
ik adem jullie leven in,
zodat je zult erkennen dat ik de Enige ben.'
Ik sprak namens God, zoals me gezegd was.
En terwijl ik sprak, klonk er een gedruis:
de beenderen schoven rommelend aaneen,
been aan bijbehorend been.
En voor mijn ogen werden ze met spieren bekleed,
met vlees overtrokken, met huid bespannen,
maar adem zat er niet in.
Hij zei me: 'Spreek namens mij
tot de adem, spreek namens mij, mensenkind,

en zeg de adem:
'Dit zegt mijn heer, de Enige:
Adem, kom uit de vier windstreken,
en blaas deze gevallenen leven in!'
Ik sprak namens God, zoals hij me gezegd had:
adem kwam over hen,
ze kwamen tot leven,
ze gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.
Hij zei tegen mij: 'Mensenkind,
deze beenderen zijn samen het huis Israël.
Zij zeggen immers:
'Verdroogd zijn onze beenderen,
vergaan is onze hoop,
afgesneden zijn we van onszelf!'
Spreek daarom namens mij, zeg hun:
'Dit zegt mijn heer, de Enige:
ik open jullie graven,
ik haal jullie uit je graven,
mijn volk,
ik breng je naar je eigen grond.
Je zult erkennen dat ik de Enige ben,
als ik je graven open
en jullie uit je graven haal,
mijn volk.
Met mijn adem blaas ik jullie leven in,
ik zet jullie neer op je grond,
zodat je zult erkennen dat ik de Enige ben,
die doet wat hij gezegd heeft,' , uitspraak van de Enige.
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Joël 3, 1-5

80

'Maar dan zal het gebeuren:
ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen;
jullie zoons en dochters zullen Gods taal spreken,
jullie grijsaards dromen dromen,
jullie jongemannen visioenen zien.
Zelfs over knechten en dienstmeisjes
stort ik in die tijd mijn geest uit.
Bewijzen geef ik, aan de hemel en op aarde:
bloed, vuur en zuilen van rook.
De zon slaat om in duisternis,
de maan in bloed,
ten overstaan van de komst
van de dag van de Enige,
groot en ontzaglijk.
Het zal gebeuren:
ieder die de naam van de Enige uitroept,
zal ontkomen.
Op de Sion, in Jeruzalem is redding,
zoals de Enige gezegd heeft:
bij de overlevenden is ieder,
die door de Enige geroepen is.'

Amos 6, la. 4-7

'Wee de zorgelozen in Sion,
de geborgenen op de berg van Samaria,
die liggen op de bedden van ivoor
en over hun rustbanken hangen,
die lammeren aan de kudde
en kalveren aan het mesten onttrekken
om ze op te eten,
die zich te buiten gaan aan het geluid van de harp,
en denken met hun spel en hun gezang
Davids gelijken te zijn,
die drinken uit wijnbekkens,
zich zalven met de allerbeste olie,
en door Jozefs verval niet worden aangedaan! In ballingschap gaan ze
aan het hoofd der verbannenen,
hun hangerig feestgelag loopt af.'

81

Amos 7,12-15
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'Ziener', zei Amasja tegen Amos,
'maak dat je wegkomt!
Ga maar naar Juda,
om daar de kost te verdienen
met voor godstolk te spelen!
In Betel zul jij niet langer godstaal spreken,
want dit is een heiligdom van de koning,
dit is een gebouw van het rijk.'
Maar Amos gaf Amasja ten antwoord:
'Een godstolk, een erkende godstolk, ik?!
Helemaal niet, ik ben veehouder en vijgenteler.
Maar de Enige heeft mij van achter mijn kudde vandaan
gehaald,
de Enige heeft tegen mij gezegd:
'Ga als Gods tolk naar mijn volk Israël.' '

Amos 8, 4-7

Luister, jullie die de behoeftige vervolgen
en erop uit zijn de geringen des lands uit te roeien,
jullie die zeggen: wanneer is nieuwe maan voorbij?
Dan gaan we koren verkopen!
Wanneer de sabbat?
Dan gaan we tarwe verhandelen,
dan kunnen we de korenmaat verminderen,
de prijs verhogen en de weegschaal van het bedrog
naar onze hand zetten!
Dan kunnen wij de kleine man kopen met geld,
de behoeftige voor een paar sandalen
en zelfs het kaf van de tarwe verkopen, gezworen heeft de Enige bij Jakobs trots:
nooit zal ik hun daden vergeten!
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Micha 5, 1-4a
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Jij, Betlehem Efrata,
te klein om mee te tellen
onder de afdelingen van Juda,
uit jou zal iemand voortkomen
die voor mij zal regeren in Israël.
Hij komt voort uit de voortijd,
uit de dagen van weleer.
Niet langer laat de Enige hen alleen
dan tot het moment van de bevalling.
Dan voegt het restant van zijn broeders
zich weer bij Israël;
dan zal hij naar voren treden
en herder zijn
op gezag van de Enige,
in naam van de Enige, zijn God,
en daardoor hoog verheven.
Dan zullen zij gevestigd zijn,
omdat zijn grootheid reiken zal
tot aan de randen der aarde.
Hij zal zijn: de vrede in persoon.

Habakuk 2, 2-4

De Enige gaf mij ten antwoord:
'Schrijf je visioen op,
zet het uiteen op stenen platen
opdat men het in een oogwenk kan lezen.
Want al is je visioen nog voortijdig,
het groeit naar zijn vervulling toe,
bedrieglijk is het niet.
Ook al talmt het, blijf erop wachten,
want het komt, het komt,
het blijft niet uit.
Ja, opgeblazen raakt wie ongerechtigheid ademt,
maar de gerechtige blijft vitaal door zijn trouw.'
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Sefanja 3, 14-18a
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Juich, Sion,
hef overwinningskreten aan, Israël;
wees blij en uitgelaten van ganser harte,
Jeruzalem.
Opgeheven heeft de Enige
je straf,
verjaagd heeft hij je vijand.
Israëls koning, de Enige,
is midden onder jullie,
en je hoeft geen onheil meer te vrezen.
Op die dag wordt Jeruzalem aangezegd:
je mag geen angst meer hebben, Sion,
je hand mag niet trillen.
De Enige, je God, is midden onder jullie,
een held die redding brengt.
Hij verheugt zich ten zeerste over jullie,
Hij gaat op in zijn liefde;
zo gelukkig is hij met jullie,
dat hij luidkeels juicht.

Maleachi 3, 19-20a

Want ja, de dag is op komst
die brandt als een oven,
en alle overmoedigen, alwie onrecht bedrijven
zullen stoppels zijn,
verteerd door de dag, die komt
- aldus de Enige met zijn hemels leger met wortel en tak roeit hij ze uit.
Maar voor jullie, die mijn naam eerbiedigen,
gaat de zon der gerechtigheid op
met genezing in haar wieken.
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Nieuwe Testament

Matteüs 1, 1-17

Afstammingslijstvan Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak,
Isaak verwekte Jakob,
Jakob verwekte Juda en zijn broers.
Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,
Peres verwekte Chesron,
Chesron verwekte Aram,
Aram verwekte Amminadab,
Amminadab verwekte Nachson,
Nachson verwekte Salmon,
Salmon verwekte Boaz bij Rachab,
Boaz verwekte Obed bij Ruth,
Obed verwekte Isaï,
Isaï verwekte David, de koning,
David verwekte Salomo bij Uria's vrouw.
Salomo verwekte Rechabeam,
Rechabeam verwekte Abia,
Abia verwekte Asa,
Asa verwekte Josafat,
Josafat verwekte Joram,
Joram verwekte Uzzia,
Uzzia verwekte Jotam,
Jotam verwekte Achaz,
Achaz verwekte Hizkia,
Hizkia verwekte Manasse,
Manasse verwekte Amon,
Amon verwekte Josia,
Josia verwekte Jechonja en zijn broers
ten tijde van de deportatie naar Babylon.
Na de deportatie naar Babylon
verwekte Jechonja Sealtiël;
Sealtiël verwekte Zerubabel;
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Matteüs 1.13-17
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Zerubabel verwekte Abihud,
Abihud verwekte Eljakim,
Eljakim verwekte Azor,
Azor verwekte Sadok,
Sadok verwekte Achim,
Achim verwekte Eliud,
Eliud verwekte Eleazar,
Eleazar verwekte Mattan,
Mattan verwekte Jakob.
Jakob verwekte Jozef,
de man van Maria,
uit wie Jezus geboren werd,
die Christus wordt genoemd.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien generaties,
van David tot de deportatie naar Babylon
veertien generaties,
en vanaf de deportatie naar Babylon tot de Gezalfde
veertien generaties.

Matteüs 1, 18-25

De geboorte van de Gezalfde verliep als volgt.
Toen zijn moeder Maria aan Jozef was uitgehuwelijkt,
bleek zij nog voordat ze gingen samenleven
zwanger van heilige geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet aan de kaak wilde stellen,
overwoog hij haar in alle stilte te verstoten.
Toen deze gedachte bij hem was opgekomen,
verscheen hem in een droom
een bode van de heer, die zei:
'Jozef, zoon van David,
schroom niet je vrouw Maria bij je te nemen,
want wat in haar is verwekt
komt voort uit heilige geest.
Zij zal bevallen van een zoon
die jij de naam Jezus zult geven,
want hij zal het behoud zijn van zijn volk,
het redden uit zijn zonden.'
Dit alles gebeurde ter vervulling van de uitspraak,
die de heer heeft gedaan bij monde van de profeet:
'Ja, de maagd zal zwanger worden
en bevallen van een zoon,
en men zal hem de naam Immanuel geven', wat vertaald wil zeggen: God met ons.
Toen Jozef wakker werd
deed hij zoals de bode van de heer hem had opgedragen
en nam zijn vrouw bij zich.
Maar hij bekende haar niet
voordat zij bevallen was van een zoon.
En hij gaf hem de naam Jezus.
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Matteüs 2, 1-12
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Toen Jezus geboren was te Betlehem in Judea,
tijdens het koningschap van Herodes,
kwamen er te Jeruzalem wijze mannen aan uit het oosten.
Zij vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan,
en zijn gekomen om ons voor hem neer te buigen.'
Toen de koning, Herodes, dit hoorde,
werd hij verontrust, en met hem iedereen
die in Jeruzalem iets betekende.
Hij ging in vergadering met hen,
opperpriesters en schriftgeleerden van het volk,
en liet zich door hen informeren
waar de Gezalfde geboren zou worden.
Ze vertelden hem: 'Te Betlehem in Judea.
Er is immers geschreven door de profeet:
'En jij, Betlehem, landstreek van Juda,
jij bent geenszins de minste in de voorhoede van Juda:
uit jou zal een leider voortkomen,
die inderdaad mijn volk Israël zal hoeden.' '
Toen ontbood Herodes in het geheim de wijze mannen,
en deed nauwkeurig navraag naar het tijdstip,
waarop de ster was gaan schijnen.
Daarop zond hij hen naar Betlehem met het verzoek:
'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind,
en wanneer u het vindt, meldt het mij dan,
zodat ook ik mij voor hem neer kan buigen.'
Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij,
en ja, de ster die ze hadden zien opgaan,
ging hen voor tot zij bleef staan
boven de plaats waar het kind zich bevond.
Het verheugde hen ten zeerste, dat ze de ster hadden gezien.
Toen ze het huis binnengingen,
zagen zij het kind, met Maria, zijn moeder.

Zij vielen op hun knieën en bogen zich voor hem neer;
ze maakten hun schatkoffers open
en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.
Maar nadat hun in een droom was gewaarschuwd
niet naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
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Matteüs 2, 13-15. 19-23
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Als ze vertrokken zijn,
verschijnt er een bode van de heer
in een droom aan Jozef en zegt:
'Word wakker, en vlucht
met het kind en zijn moeder naar Egypte;
blijf daar tot ik het zeg.
Want Herodes komt het kind zoeken
om het te vernietigen.'
Hij werd wakker en vertrok 's nachts
met het kind en zijn moeder naar Egypte.
Daar bleef hij tot Herodes' einde,
ter vervulling van de uitspraak
die de heer heeft gedaan bij monde van de profeet:
'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'
Als Herodes aan zijn eind gekomen is,
verschijnt er een bode van de heer
in een droom aan Jozef in Egypte en zegt:
'Word wakker en ga
met het kind en zijn moeder naar het land Israël;
want die het kind naar het leven stonden zijn dood.'
Hij werd wakker en kwam
met het kind en zijn moeder in het land Israël.
Maar toen hij hoorde dat Archelaüs
zijn vader Herodes had opgevolgd
als koning van Judea,
durfde hij daar niet heen te gaan.
Na in een droom gewaarschuwd te zijn,
vertrok hij naar het district Galilea,
en ging wonen in een stad die Nazaret heette,
ter vervulling van de uitspraak
bij monde van de profeten gedaan:
'Hij zal als Nazoreeër beschouwd worden.'

Matteüs 3, 1-12

In die tijd kwam Johannes de doper,
en verkondigde in de woestijn van Judea:
'Kom tot inkeer; het hemels rijk is nabij.'
Hij is degene van wie de profeet Jesaja gezegd heeft:
'Er roept een stem in de woestijn:
baan de heer de weg, effen hem een pad.'
Deze Johannes had een mantel van kamelehaar,
een leren riem om zijn middel,
en zijn voedsel was sprinkhanen en veldhoning.
Toen liep Jeruzalem naar hem uit,
heel Judea en heel de Jordaanstreek,
en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan
onder belijdenis van hun zonden.
Maar toen hij tal van Farizeeën en Sadduceeën
op zijn doop af zag komen, zei hij hun:
'Addergebroed, wie heeft jullie een wenk gegeven
om de dreigende toorn te ontvluchten?
Draag maar vrucht, die duidt op inkeer,
maar beeld je niet in te mogen denken:
'Wij hebben Abraham tot vader.'
Ik zeg jullie: God is bij machte
uit deze stenen Abrahamskinderen te verwekken!
De bijl ligt al aan de voet van de bomen;
dus wordt elke boom die geen goede vrucht draagt
omgehakt en in het vuur gegooid.
Ik doop jullie wel met water, tot inkeer;
maar hij die na mij komt is sterker dan ik,
ik ben nog niet goed genoeg om hem zijn sandalen na te
dragen! Hij zal jullie dopen met heilige geest en vuur.
Hij heeft de korenschop in zijn hand,
en zal zijn dorsvloer opruimen;
zijn graan zal hij opslaan in zijn schuur,
maar het stro verbranden in onblusbaar vuur.'

97

Matteüs 3, 13-17
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Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen.
Maar Johannes hield hem tegen en zei:
'Ik moet me eigenlijk door u laten dopen,
en u komt naar mij toe?'
Jezus gaf hem ten antwoord:
'Laat nu maar toe.
Want zo behoren wij
de gerechtigheid ten volle te vervullen.'
Toen liet hij hem toe.
Na gedoopt te zijn
kwam Jezus meteen uit het water omhoog.
En daar ging de hemel open
en zag hij Gods geest neerkomen als een duif
en op zich neerstrijken.
En daar sprak een stem uit de hemel:
'Dit is mijn geliefde zoon;
dit is de man naar mijn hart.'

Matteüs 11, 2-11

Toen Johannes in de gevangenis hoorde
van de daden van de Gezalfde,
stuurde hij zijn leerlingen om hem te vragen:
'Bent u het, die komt,
of verwachten wij toch een ander?'
Jezus gaf hun ten antwoord:
'Ga Johannes melden wat je hoort en ziet:
blinden zien weer en lammen wandelen rond,
melaatsen worden ontsmet, doven horen,
en doden worden gewekt,
aan armen wordt goed nieuws gebracht.
Gelukkig is hij, voor wie ik geen struikelblok ben.'
Terwijl ze weggingen,
sprak Jezus de menigten toe over Johannes:
'Wat zijn jullie in de woestijn gaan bezien?
Een riet, heen en weer bewogen door de wind?
Wat zijn jullie dan gaan zien?
Een man in weelderige kleren?
Die weelde dragen wonen in paleizen.
Wat zijn jullie dan gaan zien?
Een profeet? Ja, ik zeg jullie:
meer nog dan een profeet!
Hij is het, over wie geschreven staat:
'Zie, ik stuur mijn bode voor u uit;
hij zal voor u uit uw weg aanleggen.'
Ik verzeker jullie,
onder mensen is nooit iemand opgestaan
groter dan Johannes de doper,
maar de kleinste in het hemels rijk
is al groter dan hij.'
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Matteüs 28, 8-15
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Snel gingen de vrouwen bij het graf vandaan,
bang en opgetogen tegelijk,
en ze renden naar zijn leerlingen om hen een en ander
te melden.
Maar daar kwam Jezus hen tegemoet
en groette vriendelijk.
Toen ze vlak bij hem waren,
wierpen ze zich plat voor hem ter aarde,
en omklemden zijn voeten.
Jezus zei tegen hen: 'Niet bang zijn ....
Ga mijn broeders melden
dat ze naar Galilea gaan:
daar zullen ze mij voor zich zien.'
Terwijl zij onderweg waren
gingen er wachters naar de stad
om de opperpriesters te melden
wat er allemaal gebeurd was.
Die kwamen, in vergadering met de ouderen,
tot een besluit. Ze gaven de soldaten
behoorlijk wat geld, en zeiden:
'Vertel dit maar:
'Zijn leerlingen zijn hem 's nachts komen weghalen,
terwijl wij lagen te slapen.'
Mocht de gouverneur hiervan horen,
dan zullen wij hem wel bepraten
en zorgen, dat jullie geen last krijgt.'
Ze namen het geld aan
en deden zoals hun was voorgehouden.
En dit verhaal doet dan ook onder de Joden de ronde,
tot op de dag van vandaag.

Matteüs 28, 16-20

De elf leerlingen vertrokken naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
Toen ze hem zagen, wierpen ze zich plat ter aarde;
maar sommigen van hen twijfelden.
Jezus kwam dichterbij en sprak hen aan met de woorden:
'Mij is alle volmacht gegeven, in de hemel en op aarde.
Trek er daarom op uit,
en maak alle volken tot mijn leerlingen:
doop hen tot de naam van Vader, Zoon en heilige Geest,
leer hen zich te houden aan
alwat ik jullie opgedragen heb.
En ik, ik blijf bij jullie,
altijd door tot de voltooiing van deze tijd.'
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Marcus 4, 35-41
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Laat op die dag zegt Jezus tegen hen:
'Kom we gaan naar de overkant.'
Ze laten de mensen achter en nemen hem met zich mee,
in de boot waar hij immers al in zat,
vergezeld door nog andere boten.
Opeens steekt er een geweldige storm op,
de golven slaan over de boot,
zodat die al gauw volloopt.
Hij echter lag op de achtersteven te slapen,
met zijn hoofd op het kussen.
Ze wekken hem en zeggen tegen hem:
'Meester, raakt het u niet dat wij vergaan?'
Eenmaal gewekt strafte hij de wind af,
en tegen het meer zei hij: 'Zwijg! Stil!'
De wind ging liggen,
en er trad een geweldige luwte in.
'Wat zijn jullie toch bang',
zei hij tegen zijn leerlingen,
'hebben jullie nog steeds geen geloof?'
Zij werden door een geweldige huiver bevangen,
en zeiden tegen elkaar:
'Wie is dit toch,
dat zelfs de wind en het meer naar hem luisteren?'

Marcus 5, 21-43

Toen Jezus weer overgestoken was
dromde er een talrijke menigte om hem samen
aan de oever van het meer.
Er komt een van de synagoge bestuurders aan,
Jaïrus geheten, en als deze hem ziet
valt hij hem te voet
en doet een dringend beroep op hem:
'Mijn dochtertje ligt op sterven.
Komt u haar toch de handen opleggen,
dan zal ze het leven behouden.'
Hij ging met hem mee.
Een talrijke menigte kwam hem achterna
en omstuwde hem.
Er was een vrouw bij,
die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed.
Zij had heel wat meegemaakt met tal van artsen:
ze had alles uitgegeven wat ze bezat
zonder er ook maar iets op vooruit te gaan;
haar toestand was eerder verslechterd.
Nu had ze van Jezus gehoord
en liep mee in de menigte.
Zij raakte van achteren zijn mantel aan
want, zei ze bij zichzelf:
'Als ik ook maar zijn kleren aanraak
zal dat mijn behoud zijn.'
Meteen hield de bloeding op
en merkte zij aan haar lichaam
dat ze van de kwaal genezen was.
Meteen ook had Jezus de kracht bemerkt
die van hem was uitgegaan.
Hij draaide zich om in de menigte en vroeg:
'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?'
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Marcus 5, 31-43
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Zijn leerlingen antwoordden hem:
'U ziet toch dat de menigte u omstuwt,
en dan vraagt u: 'Wie heeft mij aangeraakt?' .. .'
Toch keek hij rond, om te zien wie het gedaan had.
De vrouw, bevend van huiver
in het besef wat haar overkomen was,
kwam naar voren, wierp zich voor hem neer,
en vertelde hem de hele waarheid.
Hij zei tegen haar:
'Dochter, je geloof heeft je behouden.
Ga in vrede,
wees genezen van je kwaal.'
Hij is nog aan het woord,
als ze uit het huis van de synagoge bestuurder komen zeggen:
'Uw dochter is gestorven.
Waarom valt u de leermeester nog lastig?'
Jezus hoort wel wat voor nieuws er gebracht wordt,
maar hij zegt tegen de synagogebestuurder:
'Niet bang zijn; als u maar gelooft!'
Hij liet niemand meegaan,
behalve Petrus, Jakobus en diens broer Johannes.
Ze komen bij het huis van de synagogebestuurder,
hij beziet de drukte,
de luid huilende en jammerende mensen,
en terwijl hij naar binnen gaat, zegt hij tegen hen:
'Waarom maken jullie zo'n drukte?
Waarom huilen jullie?
Dat kind is niet gestorven, het slaapt.'
Maar ze lachten hem uit.
Hij stuurt iedereen naar buiten,
en gaat samen met de vader en moeder van het kind
en zijn metgezellen naar binnen,

waar het kind ligt.
Hij grijpt haar hand
en zegt tegen haar: 'Talitha koum'.
Vertaald is dit: 'Meisje, sta op, zeg ik je.'
Meteen stond het meisje op
en stapte rond (het was immers al twaalf jaar),
en ze stonden zonder meer versteld.
Hij drukte hun op het hart,
dat niemand dit te weten mocht komen,
en zei ook nog dat ze iets te eten moest krijgen.
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Marcus 6, 1-6a
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Daar vandaan gaat hij op weg naar zijn vaderstad,
en zijn leerlingen achter hem aan.
Toen het sabbat was,
gaf hij lering in de synagoge.
Tal van toehoorders waren geschokt:
'Waar heeft hij dat vandaan?' zeiden ze,
'wat is dat voor wijsheid die hem geschonken is,
dat er onder zijn handen zelfs krachten optreden?
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria
en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon?
Wonen zijn zusters niet hier bij ons?'
Ze stootten zich aan hem.
Maar Jezus zei tegen hen:
'Waar een profeet ook erkenning vindt,
niet in zijn vaderstad,
in zijn familie of bij zich thuis.'
Hij kon geen enkele kracht voltrekken,
behalve dat hij door handoplegging
een klein aantal zieken genas.
Hun ongeloof verwonderde hem.

Marcus 6, 6b-13

Hij ging de dorpen in de omtrek langs
om lering te geven.
Dan roept hij de twaalf bij zich,
en vaardigt hen twee aan twee af.
Hij verleende hun volmacht
over de kwalijke geesten,
en gaf hun te verstaan
dat ze niets mochten meenemen voor onderweg,
alleen een stok:
geen brood, geen reistas, geen kleingeld in hun gordel.
'Sandalen mogen jullie wel aantrekken,
maar niet twee hemden over elkaar',
zei hij tegen hen, en verder:
'Als je ergens een huis binnengaat,
blijf daar dan ook, tot je vertrek.
Maar mochten jullie ergens niet ontvangen worden,
als ze niet naar je luisteren,
ga daar dan weg
en stamp de aarde van je voeten
om tegen hen te getuigen.'
Ze gingen erop uit om te verkondigen
dat de mensen tot inkeer moesten komen.
Ze dreven tal van demonen uit
en genazen talrijke zieken
door ze met olie te zalven.
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Marcus 6, 30-34
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Toen de afgevaardigde leerlingen bij Jezus terugkwamen
meldden ze hem alles over de daden die ze verricht
en de lering die ze gegeven hadden.
Hij zei tegen hen:
'Komen jullie nu maar mee
naar een eenzame plek, waar we op onszelf zijn,
dan kunnen jullie wat uitrusten.'
Want tal van mensen liepen voortdurend af en aan;
ze vonden nog geen tijd om te eten.
Ze voeren met de boot naar een eenzame plek,
om op zichzelf te zijn.
Maar de mensen zagen hen afvaren;
velen begrepen waar ze heen gingen,
en uit alle steden kwamen ze ook daarheen,
te voet, en ze waren hen voor.
Toen Jezus aan wal ging,
zag hij dan ook een talrijke menigte;
ze ontroerden hem diep van binnen,
want het waren net schapen zonder herder.
En uitvoerig gaf hij hun lering.

Marcus 7, 31-37

Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus,
109
en ging via Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de omgeving der Tien Steden.
Ze brengen een dove bij hem,
die ook nog een spraakgebrek heeft,
en doen een beroep op hem, om deze de hand op te leggen.
Hij nam hem apart van de menigte,
stak zijn vingers in zijn oren,
waarna hij ze met speeksel bevochtigde
en zijn tong aanraakte.
Hij sloeg zijn blik ten hemel, en zuchtte diep.
Dan zegt hij tegen hem:
'Effeta' , - wat wil zeggen: 'Ga open'.
En meteen werd zijn gehoor ontsloten
en de boei van zijn tong geslaakt, nu sprak hij goed.
Hij legde er de nadruk op
dat ze dit aan niemand mochten vertellen;
maar hoe meer nadruk hij daarop legde,
des te uitbundiger verkondigden zij.
Hun mond liep over, en ze riepen:
'Alles heeft hij goed gemaakt:
de doven doet hij horen, de stommen spreken.'

Marcus 10, 17-30
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Toen hij weer de weg op ging,
kwam er iemand aangerend,
die voor hem op de knieën viel en vroeg:
'Goede meester,
wat moet ik doen om eeuwig leven te verwerven?'
Jezus zei hem: 'Waarom noem je mij goed?
Niemand is goed dan God alleen.
Je kent de geboden:
niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen,
niemand benadelen,
je vader en moeder in ere houden.'
Hij antwoordde: 'Meester,
daar heb ik me allemaal aan gehouden,
van jongs af aan.'
Toen keek Jezus hem aan,
vatte genegenheid voor hem op en zei:
'Eén ding ontbreekt je nog:
ga je hele bezit verkopen en geef het aan de armen.
Dan heb je rijkdom in de hemel;
en dan kom je achter mij aan.'
Toen hij dit hoorde, betrok zijn gezicht,
en somber ging hij weg,
want hij had veel bezittingen.
Jezus keek rond en zei tegen zijn leerlingen:
'Wat is het toch moeilijk, als je geld hebt,
Gods rijk binnen te gaan!'
De leerlingen stonden verbaasd van zijn woorden.
Daarom ging Jezus erop door, en zei:
'Kinderen, wat is het toch moeilijk
Gods rijk binnen te gaan.
Een kameel komt nog gemakkelijker

door het oog van de naald
dan een rijk man in het rijk van God.'
Toen stonden ze nog meer versteld,
en ze zeiden tegen elkaar:
'Wie kan er dan nog behouden blijven?'
Jezus keek hen aan, en zei:
'Mensen zijn daartoe niet bij machte,
maar God wel:
bij God is alles mogelijk.'
Hierop zei Petrus:
'Maar wij hebben toch alles opgegeven,
wij zijn achter u aan gekomen.'
Jezus zei:
'Ik verzeker jullie,
niemand heeft familie, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of land opgegeven
omwille van mij en het goede nieuws,
of hij krijgt nu, in deze tijd,
ondanks alle vervolging het honderdvoudige terug:
familie, broers, zusters,
moeders, kinderen en land,
en in de toekomstige tijd eeuwig leven.'
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Marcus 12, 38-44
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Bij het lering geven zei hij:
'Kijk uit voor schriftgeleerden,
die erop uit zijn in dure kleren rond te lopen,
op de markt gegroet te worden,
op de eerste rij te zitten in de synagoge
en op de eerste plaats aan tafel:
wie de huishoudens der weduwen uitvreten,
en alleen voor de schijn lange gebeden opzeggen,
die zullen een des te zwaardere straf krijgen.'
Hij ging tegenover het offerblok zitten,
en keek toe, hoe de mensen er kopergeld in deden.
Veel rijken deden er veel in,
maar er kwam ook een arme weduwe,
die er twee penningen in deed, één duit dus.
Hij riep zijn leerlingen bij zich, en zei:
'Ik verzeker jullie,
dat deze arme weduwe meer geofferd heeft
dan alle anderen die iets in het offerblok gedaan hebben;
want allen deden het van hun overvloed,
maar zij heeft, van haar armoe,
alles erin gedaan wat zij had, heel haar bestaan.'

Marcus 14, 12-16. 22-26

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag dat het paaslam geslacht werd,
zeggen Jezus' leerlingen tegen hem:
'Waar wilt u dat wij voor u
het paasmaal gaan voorbereiden?'
Hij stuurt twee van zijn leerlingen erop uit,
met de woorden:
'Ga naar de stad;
er zal jullie een man tegemoet komen,
die een waterkruik draagt.
Ga hem achterna,
en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes:
'De leermeester laat vragen:
waar vind ik de zaal,
waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?'
Hij zal jullie dan boven een grote kamer laten zien,
van banken en alles voorzien;
bereid het ons daar dan voor.'
De leerlingen gingen op weg.
Toen ze in de stad aankwamen
troffen ze alles aan zoals hij hun gezegd had,
en bereidden het paasmaal voor.
Onder het eten pakte hij een brood en bad,
hij brak het en gaf het hun met de woorden:
'Neem maar: zo ben ik.'
Toen pakte hij een beker en dankte,
hij gaf hem door en ze dronken er allen uit.
Hij zei tot hen:
'Dit is mijn verbondsbloed,
vergoten om allen.
Ik verzeker jullie: nooit meer
zal ik drinken wat de wijnstok voortbrengt
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Marcus 14, 25-26
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tot de dag dat ik het, nieuw,
drink in Gods rijk.'
En na de lofzang gezongen te hebben,
gingen zij op weg naar de Olijfberg.

Marcus 16, 1-8

Toen de sabbat voorbij was
kochten Maria van Magdala,
Maria van Jakobus, en Salome
geurige kruiden om hem te gaan balsemen.
's Zondagsmorgens in alle vroegte
gaan ze, bij zonsopgang, naar het graf.
Ze zeiden tegen elkaar:
'Wie zal voor ons de steen wegrollen
van de ingang van het graf?'
Maar als ze opkijken, zien ze ineens
dat de steen al weggerold is;
en die was nog wel erg groot.
Ze gingen het graf binnen,
en tot hun hevige schrik zagen ze aan de rechterkant
een jongeman zitten, in het wit gekleed.
En die zegt tegen hen:
'Niet schrikken!
Jullie zoekt Jezus van Nazaret, de gekruisigde.
Hij is opgestaan, hij is niet hier.
Kijk: op deze plaats hadden ze hem neergelegd.
Ga nu maar zijn leerlingen en Petrus zeggen:
'Hij gaat jullie voor naar Galilea:
daar zullen jullie hem voor je zien,
zoals hij jullie gezegd heeft'.'
Toen gingen de vrouwen naar buiten, ze vluchtten bij het graf vandaan,
want angst en ontsteltenis hadden hen te pakken.
Ze zeiden niemand iets:
ze waren één en al huiver.

115

Lucas 2, 1-14
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In die tijd
kwam er een besluit af van keizer Augustus
dat de hele wer~ld ingeschreven zou worden.
Deze inschrijving, de eerste, viel tijdens het bewind
van Quirinius in Syrië.
Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar zijn stad van herkomst.
Ook Jozef, die van David afstamde,
vertrok uit de stad Nazaret in Galilea
naar de Davidsstad Betlehem in Judea
om zich te laten inschrijven,
samen met zijn verloofde Maria,
die in verwachting was.
En terwijl zij daar waren
brak de tijd van haar bevalling aan,
en zij beviel van haar eerstgeboren zoon.
Zij bakerde hem in en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in de uitspanning.
Er waren daar in de buurt herders,
die in het open veld de nachtwacht hielden over hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer voor hen,
en de glorie van de Heer omstraalde hen, zij werden door huiver bevangen.
De engel sprak:
'Niet bang zijn;
ik breng jullie verheugend nieuws,
dat voor heel het volk bestemd is:
heden is jullie behoud geboren,
Christus de Heer, in de stad van David.
Dit is het teken:
je zult een kindje aantreffen,
ingebakerd en liggend in een voederbak.'

En plotseling voegde zich uit de hemel
een heel leger bij de engel,
dat Gods lof zong met de woorden:
'Glorie in de hoge aan God,
en op aarde
vrede onder de mensen naar zijn hart.'
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Lucas 2, 15-21
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Zodra de engelen naar de hemel terug waren gegaan,
zeiden de herders tot elkaar:
'Kom, dan gaan we naar Betlehem,
om te zien wat er is voorgevallen
en ons door de heer bekend gemaakt.'
Met spoed gingen zij erheen
en troffen Maria en Jozef
en het kindje in de voederbak.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend
wat hun omtrent dit kind was aangezegd.
En alle toehoorders verbaasden zich
over wat hun door de herders werd aangezegd.
Maria borg dit alles in haar hart
en bleef het overwegen.
De herders gingen terug,
terwijl ze Gods lof en glorie zongen
om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
juist zoals het hun was aangezegd.
Op de achtste dag,
toen het kind besneden moest worden,
kreeg het de naam Jezus,
die genoemd was door de engel,
voordat het in de moederschoot ontvangen was.

Lucas 2, 41-52

Jaarlijks reisden zijn ouders
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ter gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
Toen hij twaalf jaar was,
waren zij, volgens Paasgebruik, gegaan
en de hele week gebleven.
Bij hun terugkeer bleef de jongen, Jezus,
in Jeruzalem achter,
zonder dat zijn ouders het merkten.
In de veronderstelling dat hij bij het reisgezelschap was,
legden ze een dagreis af;
ze zochten hem bij familieleden en kennissen.
Toen ze hem niet konden vinden,
keerden ze al zoekend terug naar Jeruzalem.
Het was eerst na drie dagen, dat ze hem vonden,
in de tempel, gezeten temidden van de leraren,
terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Allen die naar hem luisterden
stonden versteld van zijn begrip en zijn antwoorden.
Toen ze hem zagen, waren zij ontsteld,
en zijn moeder zei tegen hem:
'Kind, waarom heb je ons dit aangedaan?
Je vader en ik zijn zo ongerust geweest:
we hebben je overal gezocht.'
Hij antwoordde:
'Waarom hebben jullie mij gezocht?
Wisten jullie dan niet,
dat het mijn bestemming is bij mijn Vader te zijn?'
Zij begrepen echter niet, wat hun door hem werd aangezegd.
Hij vertrok met hen naar Nazaret,
en daar aangekomen voegde hij zich naar hen.
Zijn moeder borg alles in haar hart.
En Jezus werd ouder en wijzer,
en steeds meer geliefd bij God en mensen.

Lucas 3, 1-6
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In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius,
toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea,
Herodes regent van Galilea,
zijn broer Filippus regent van de provincie
Iturea en Trachonitis,
en Lysanias regent van Abilene,
onder Annas, de opperpriester, en Kajafas,
kwam Gods woord in de woestijn
over Johannes, zoon van Zacharias.
Hij trok rond in heel de Jordaanstreek,
en verkondigde een doop van geestelijke ommekeer,
tot vergeving van zonden.
Er staat immers geschreven
in het boek met de woorden van de profeet Jesaja:
'Er roept een stem in de woestijn:
baan de heer de weg, effen hem een pad.
Elke kloof moet gedicht,
elke berg, elke heuvel geslecht;
bochten moeten rechtgetrokken
en barre wegen begaanbaar gemaakt.
Want ieder mens moet kunnen zien
wie Gods behoud komt brengen.'

Lucas 4, 1-13

Jezus nu, vervuld van heilige geest,
vertrok van de Jordaan
en werd door de geest de woestijn rond gedreven,
veertig dagen lang,
op de proef gesteld door de duivel.
Al die dagen at hij niets
en toen ze ten einde waren, was hij hongerig.
De duivel zei hem:
'Als je Gods Zoon bent,
zeg dan die steen daar te veranderen in brood.'
Jezus antwoordde hem:
'Er staat geschreven:
'Niet op brood alleen leeft de mens'.'
Toen nam de duivel hem mee omhoog
en toonde hem in één keer
alle koninkrijken van de wereld.
En zei hem:
'Jou geef ik dat alles,
macht én majesteit,
want ik kan erover beschikken
en ik schenk het aan wie ik wil.
Dus als jij nu mij aanbidt
is het helemaal van jou.'
Jezus gaf hem ten antwoord:
'Er staat geschreven:
'De Heer uw God zult gij aanbidden
en hem alleen vereren.' •
Nu dreef hij hem naar Jeruzalem,
zette hem op de tinne van de tempel
en zei hem:
'Als je Gods Zoon bent,
werp je dan van hier naar beneden;
er staat immers geschreven:
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'Zijn engelen zal hij opdragen
over u te waken',
en:
'Op handen zullen ze u dragen,
opdat gij uw voet niet zult stoten aan een steen.' '
Jezus gaf hem ten antwoord:
'Er is gezegd:
'Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen.'
Nu beproefde de duivel hem niet langer
en nam afstand van hem totdat het tijd zou zijn.

Lucas 4, 14-30

Jezus keerde in de stuwkracht van de geest
terug naar Galilea.
Zijn faam verbreidde zich over heel de streek.
Hij trad op als leraar in hun synagogen,
door allen geëerd.
Zo kwam hij in Nazaret, waar hij was opgevoed,
ging volgens zijn gewoonte
op de sabbat naar de synagoge,
en stond op om voor te lezen.
Men gaf hem het boek Jesaja aan;
toen hij het boek openrolde,
trof hij de plaats waar geschreven staat:
'De geest des Heren rust op mij,
hiertoe heeft hij mij gezalfd;
om armen goed nieuws te brengen
heeft Hij mij heengezonden, om gevangenen vrijheid af te kondigen
en blinden herstel van gezichtsvermogen,
om verdrukten in vrijheid heen te zenden,
om 's Heren jaar van gratie af te kondigen.'
Hij rolde het boek op,
gaf het terug aan de assistent,
en nam plaats;
aller ogen in de synagoge waren op hem gericht.
Vervolgens sprak hij tot hen:
'Heden is deze tekst in vervulling gegaan,
nu hij u ter ore komt.'
Allen betuigden hem bijval,
en verwonderden zich over de genadewoorden
die er over zijn lippen kwamen.
'Maar', zeiden ze,

123

Lucas 4. 22-30

124

'is dat niet de zoon van Jozef?'
Hij zei tot hen:
'Natuurlijk wilt u op mij dit gezegde toepassen:
'Geneesheer, genees uzelf':
doe al wat naar wij gehoord hebben
in Kafarnaüm gebeurd is
ook hier in je vaderstad.
Ik verzeker jullie',
vervolgde hij,
'geen enkele profeet is in de gratie
in zijn vaderstad.
Naar waarheid zeg ik jullie:
er waren tal van weduwen in Israël ten tijde van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en er grote hongersnood uitbrak over het hele land;
toch werd Elia naar geen van hen toegestuurd,
maar wel naar een weduwvrouw
te Sarepta in Sidon_
Ook waren er tal van melaatsen in Israël
onder de profeet Elisa;
toch werd geen van hen gezuiverd,
maar wel Naäman, de Syriër.'
Allen die dit in de synagoge te horen kregen
werden vervuld van woede;
ze sprongen op,
wierpen hem de stad uit
en dreven hem naar de overhangende rand
van de berg waarop hun stad gebouwd was,
om hem omlaag te storten.
Maar hij liep tussen hen door en ging.

Lucas 5, 1-11

Op een keer,
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toen de menigte hem omstuwde om Gods woord te horen,
- hij stond aan het Gennesaretmeer zag hij twee boten op de oever liggen;
de vissers waren van boord gegaan
en spoelden de netten.
Hij stapte in een van de boten,
die van Simon,
en vroeg deze een eindje van wal te steken;
hij nam plaats
en gaf vanuit de boot de menigte lering.
Toen hij zijn rede beëindigd had,
zei hij tegen Simon:
'Vaar nu uit naar het diepe,
en zet jullie netten uit om te vissen.'
Simon gaf ten antwoord:
'Meester, een hele nacht hard werken
heeft ons niets opgeleverd;
maar als u het zegt, zet ik de netten uit.'
Dat deden ze,
en ze haalden zo'n grote massa vis op
dat hun netten bijna scheurden.
Ze wenkten hun maats in de andere boot
om hen te komen helpen;
die kwamen,
en zij vulden de beide boten tot zinkens toe.
Toen Simon Petrus dit zag,
viel hij Jezus te voet en zei:
'Ga bij mij weg, want ik ben een zondig mens, Heer.'
Ontsteltenis over de vangst van zoveel vissen
had hem en heel zijn bemanning bevangen,
en Jakobus en Johannes, zoons van Zebedeüs,
de compagnons van Simon, eveneens.

Lucas 5. JO-ll
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Maar Jezus zei tegen Simon:
'Niet bang zijn;
van nu af vang je mensen voor het leven.'
Ze voeren de boten aan wal,
lieten alles achter
en gingen met hem mee.

Lucas 6, 17. 20-38

Met de twaalf daalde hij af tot op een vlak stuk,
naar een talrijke menigte leerlingen van hem
en een grote massa volk
uit heel het land van de Joden,
uit Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon.
Nu keek hij naar zijn leerlingen en sprak:
'Gelukkig, dat jullie arm zijn, Gods rijk is van jullie.
Gelukkig, dat jullie nu honger lijden, je zult volop te eten krijgen.
Gelukkig, dat jullie nu huilen, je zult nog lachen.
Gelukkig zijn jullie,
wanneer de mensen je haten,
wanneer ze je uitstoten en beledigen,
je naam uitbannen als ergerlijk,
vanwege de mensenzoon.
Wees blij en uitgelaten op die dag,
want inderdaad,
groot is je hemels loon.
Zo immers hebben hun voorouders
ook altijd profeten behandeld.
Doch wee jullie, rijken, jullie vertroosting heb je binnen.
Wee jullie, die nu volgegeten zijn; je zult honger lijden.
Wee jullie, die nu lachen, je zult rouwen en huilen.
Wee,
wanneer alle mensen je toejuichen, zo immers hebben ze
ook altijd valse profeten behandeld.
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Maar jullie, die luisteren, zeg ik:
heb je vijanden lief,
behandel hen, die je haten, goed;
zegen hen, die je verwensen
en bid voor hen, die je benadelen.
Keer wie je op je wang slaat
ook de andere toe,
en weiger wie je mantel wegneemt
ook je hemd niet.
Geef aan ieder die vraagt,
en vraag het jouwe niet terug
van wie het wegneemt.
Zoals je wilt dat de mensen jou behandelen,
behandel hen zo ook.
Als je liefhebt wie jou liefhebben,
wat voor dank verdien je dan?
Ook zondaars immers hebben lief wie hen liefhebben.
Als je weldoet wie jou weldoen,
wat voor dank verdien je dan?
Dat doen zondaars ook.
Als je leent aan hen, van wie je hoopt te krijgen,
wat voor dank verdien je dan?
Ook zondaars lenen aan zondaars,
om evenveel terug te krijgen.
Nee, heb je vijanden lief,
doe wel en leen uit
zonder iets te verhopen,
dan zal je loon groot zijn,
je zult zoon zijn van de Allerhoogste,
die zelf ook welwillend is
jegens ondankbare en ergerlijke mensen.
Wees meedogend zoals je Vader meedogend is:

oordeel niet,
dan word je niet geoordeeld;
veroordeel niet,
dan word je niet veroordeeld.
Stel vrij,
dan word je vrijgesteld.
Geef,
dan wordt jou gegeven:
een goede maat,
aangestampt, geschud en overlopend
werpt men je in de schoot.
De maat waarmee je meet
wordt ook gebruikt voor jou.

129

Lucas 9, 51-62

130

Het was toen de dagen van zijn opneming
hun voleinding naderden
en hij zelf zich vastbesloten richtte
op de tocht naar Jeruzalem,
dat hij boden voor zich uit stuurde.
Op hun tocht kwamen ze in een Samaritaans dorp,
om voorbereidingen voor hem te treffen.
Maar zij wilden hem niet ontvangen
omdat hij zich bevond op zijn tocht naar Jeruzalem.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten,
zeiden ze: 'Heer, wilt u niet dat wij
vuur uit de hemel doen neerdalen om hen te vernietigen?'
Maar hij keerde zich om en strafte hen af,
en hun tocht ging naar het volgende dorp.
En tijdens hun tocht zei er iemand onderweg tegen hem:
'Ik ga met u mee, waarheen u ook gaat.'
Jezus zei hem: 'Vossen hebben holen,
vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft niets,
waar hij zijn hoofd kan neerleggen.'
Hij zei tegen een volgende: 'Ga met mij mee.'
Deze zei: 'Heer, sta mij toe
eerst mijn vader te gaan begraven.'
Hij zei hem: 'Laat de doden hun doden begraven,
maar jij, ga Gods rijk verkondigen.'
Weer een volgende zei:
'Ik ga met u mee, heer; maar sta mij eerst toe
afscheid te nemen van mijn familie.'
Toen zei Jezus: 'Iemand, die de ploeg ter hand neemt
en achterom blijft kijken,
is niet geschikt voor Gods rijk.'

Lucas 15, 1-32

Alle tollenaars en zondaars bleven hem benaderen
om naar hem te luisteren.
Farizeeën en schriftgeleerden bleven maar morren:
'Die laat zondaars toe en eet zelfs met hen!'
Toen vertelde hij hun deze parabel:
'Wie van u, die honderd schapen heeft
en er één kwijtraakt,
laat niet de negenennegentig achter in de steppe
en gaat achter het kwijtgeraakte aan
totdat hij het vindt?
Als hij het vindt, tilt hij het blij op zijn schouders
en gaat naar huis,
roept vrienden en buren bijeen en zegt hun:
'Wees blij met mij,
want ik heb mijn schaap gevonden
dat kwijtgeraakt was.'
Ik zeg u, zo is er in de hemel meer blijdschap
om een zondaar die tot inkeer komt
dan om negenennegentig rechtvaardigen
die geen inkeer nodig hebben.
Of welke vrouw die tien munten heeft,
steekt niet, als zij één munt kwijtraakt,
een lamp aan, veegt niet het huis aan
en zoekt niet zorgvuldig tot ze hem vindt?
Als ze hem gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt:
'Wees blij met mij, want ik heb de munt gevonden
die ik kwijt was.'
Zo, zeg ik u, is er blijdschap onder Gods engelen
om één zondaar die tot inkeer komt.'
Hij sprak: 'Iemand had twee zoons.
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De jongste zei tegen zijn vader:
'Vader, geef mij mijn wettelijk erfdeel',
en deze verdeelde het vermogen onder hen.
Een paar dagen later pakte de jongste zoon alles in
en verhuisde naar een ver land.
Daar verkwistte hij zijn bezit door er op los te leven.
Toen hij alles opgemaakt had,
brak er een hevige hongersnood uit over dat land
en hij begon gebrek te lijden.
Hij ging er op uit
en zocht zijn toevlucht bij een der burgers van dat land;
deze stuurde hem naar zijn landerijen
om varkens te hoeden.
Hij zou zich maar wat graag te goed gedaan hebben
aan de schillen die de varkens aten,
maar niemand gaf hem iets.
Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
'Hoeveel dagloners van mijn vader
hebben niet meer dan genoeg te eten,
terwijl ik hier van honger verga?!
Ik keer terug naar mijn vader en zeg hem:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en jegens u;
ik verdien niet langer uw zoon te heten,
behandel mij als een van uw dagloners.'
Hij ging terug naar zijn vader.
Hij was nog ver af, toen zijn vader hem in het oog kreeg;
diep ontroerd snelde hij hem tegemoet,
viel hem om de hals en drukte hem aan zijn hart.
De zoon zei tegen hem:
'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en jegens u;
ik verdien niet langer uw zoon te heten.'
Maar de vader zei tegen zijn knechts:

'Vlug, haal kleren, de beste, trek ze hem aan,
doe hem een ring aan zijn vinger
en sandalen aan zijn voeten.
Breng het gemeste kalf, slacht het
en laat ons een feestmaal houden:
mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.'
En het feest begon.
De oudste zoon nu was op het land;
toen hij terugkwam en het huis naderde
hoorde hij dansmuziek.
Hij riep een van de bedienden bij zich
en vroeg wat er aan de hand was.
Deze antwoordde: 'Uw broer is terug
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.'
Hij werd kwaad en wilde niet naar binnen.
Toen kwam zijn vader naar buiten
en probeerde hem te overreden.
Maar hij antwoordde zijn vader:
'Kijk eens hier, ik dien u al zoveel jaren
zonder ooit aan uw opdracht voorbij te gaan;
nooit hebt u me ook maar een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren.
Maar toen die zoon van u,
die met hoeren uw vermogen heeft verslonden,
toen die terug kwam,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.'
En hij kreeg ten antwoord:
'Jongen, jij bent altijd bij me
en alles wat van mij is, is van jou.
Maar er moest wel feestvreugde zijn,
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want 'die broer van jou' was dood
en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.' '

Lucas 16, 1-13

Ook hield hij zijn leerlingen voor:
'Er was eens een rijk man, die een beheerder had.
Deze werd er bij hem van beticht
dat hij zijn bezittingen verkwistte.
Hij liet hem roepen en zei tegen hem:
'Wat hoor ik daar over jou?
Geef rekenschap van je beheer,
want je kunt geen beheerder blijven.'
De beheerder zei bij zichzelf:
'Wat ga ik doen, nu mijn heer mij het beheer ontneemt?
Om te spitten ben ik niet sterk genoeg,
om te bedelen ben ik te trots.
Ik weet al wat ik ga doen,
opdat ze mij, als ik eenmaal uit het beheer ben ontzet,
in hun huizen opnemen.'
Eén voor één ontbood hij de debiteuren van zijn heer,
en vroeg aan de eerste:
'Hoeveel ben je mijn heer schuldig?'
Hij antwoordde: 'Honderd vat olie.'
Toen zei hij hem:
'Hier heb je je contract.
Ga zitten en schrijf gauw vijftig.'
Vervolgens vroeg hij een tweede:
'En jij, hoeveel ben je schuldig?'
Hij antwoordde: 'Honderd mud graan.'
Hij zei hem: 'Hier heb je je contract.
Schrijf maar: tachtig.'
En de heer prees de corrupte beheerder,
omdat hij verstandig had gehandeld:
de kinderen van deze tijd
zijn verstandiger dan de kinderen van het licht
ten opzichte van hun eigen soort.
En ik, jullie zeg ik:
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maak je vrienden door de corrupte mammon,
opdat ze je, als het eenmaal afloopt,
opnemen in de eeuwigheidstenten.
Wie betrouwbaar is met heel weinig
is ook betrouwbaar met veel;
wie corrupt is met heel weinig,
is ook corrupt met veel.
Dus als je met de corrupte mammon niet betrouwbaar bent,
wie zal je dan het ware toevertrouwen?
Als je met andermans goed niet betrouwbaar bent,
wie zal je dan het jouwe geven?
Geen enkele huisknecht kan twee heren dienen:
hij zal ofwel de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Je kunt niet God dienen én de mammon.'

Lucas 21, 5-19

Toen men van de tempel zei
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dat hij versierd was met mooie stenen en wijgeschenken
zei hij: 'Wat jullie daar zien, er komt een tijd, dat er geen steen meer op steen rust
of hij wordt gesloopt.'
Men vroeg hem:
'Meester, wanneer gebeurt dat dan,
en waaraan zul je het kunnen zien als het gaat gebeuren?'
Hij antwoordde: 'Kijk uit, dat je je niet laat misleiden.
Want er komen er veel, onder mijn naam,
die zeggen: 'Ik ben het',
en 'De tijd is gekomen'.
Loop niet achter hen aan!
En als je hoort van oorlogen en onlusten,
raak dan niet in paniek:
want dat moet wel eerst gebeuren,
maar het is niet meteen het einde.'
Vervolgens sprak hij hen toe:
'Volk zal opstaan tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen geweldige aardbevingen zijn,
overal hongersnood en pest,
verschrikkingen en geweldige tekenen aan de hemel.
Maar vóór dat alles zal men
de hand aan jullie slaan en jullie vervolgen,
overbrengen naar synagogen en gevangenissen,
voorgeleiden aan koningen en gouverneurs
wegens mijn naam.
Het komt er op neer,
dat je getuigenis af zult moeten leggen.
Welnu, prent in je hart,
niet van tevoren op je verdediging te broeden,
want ik zelf leg jullie de wijsheid in de mond

Lucas 21, 15-19
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die geen van jullie tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerleggen.
Je zult zelfs uitgeleverd worden
door ouders, broers, verwanten en vrienden,
en sommigen van jullie zal men ter dood brengen.
Je zult door allen gehaat worden
op grond van mijn naam,
maar geen haar op je hoofd zal verloren gaan.
Door je volharding zul je je leven verdienen.'

Lucas 24, 13-53

Welnu, op diezelfde dag
waren er twee van hen onderweg
naar een dorp op ruim elf kilometer van Jeruzalem,
dat Emmaüs heette.
Ze bespraken al deze voorvallen,
en het was tijdens hun discussie
dat Jezus zelf hen naderde
en verder met hen opliep.
Maar hun ogen waren niet vrij
om hem te herkennen.
Hij vroeg hun:
'Over welk onderwerp
voeren jullie al wandelend zo'n heftig gesprek?'
Met strakke gezichten bleven zij staan.
En de een, die Kleopas heette,
gaf hem ten antwoord:
'Bent u dan de enige in Jeruzalem
die onbekend is met wat daar
de afgelopen dagen allemaal gebeurd is?'
Hij vroeg hun: 'Wat dan?'
Ze antwoordden hem:
'Dat van Jezus de Nazarener,
die profeet was,
een machtig man in daad en woord
ten overstaan van God en heel het volk;
hoe hem onze opperpriesters en leiders
tot een doodvonnis hebben uitgeleverd
en hem gekruisigd hebben.
En wij verkeerden nog wel in de hoop
dat hij degene was die Israël zou vrijkopen!
Maar met dit al is het nu al zijn derde dag
sinds dat gebeurd is.
En nu hebben ook nog een paar vrouwen uit onze groep
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ons in ontsteltenis gebracht:
ze waren in de vroegte naar het graf geweest,
maar hadden zijn lichaam niet aangetroffen,
en toen zijn ze komen zeggen
dat ze wel een verschijning hadden gezien,
van engelen die zeiden dat hij leeft.
Toen zijn er een paar van de onzen naar het graf gegaan,
en die troffen alles aan zoals de vrouwen gezegd hadden,
maar hem zelf zagen ze niet.'
Nu zei hij tot hen:
'Onnozelaars, wat is jullie hart toch traag
als het erom gaat te geloven
wat de profeten allemaal gezegd hebben!
Was het niet de bestemming van de Gezalfde
dit lot te ondergaan,
en zo zijn glorie te bereiken?'

En te beginnen bij Mozes en alle profeten
legde hij hun uit
wat er in de schriftteksten allemaal op hem betrekking had.
Ze naderden het dorp waarheen ze onderweg waren,
en hij deed alsof hij nog verder moest.
Maar zij nodigden hem met aandrang uit:
'Blijf bij ons, het wordt al avond, de dag is bijna om.'
Hij ging naar binnen en bleef bij hen.
En het was toen hij met hen aan tafel was,
dat hij het brood nam, dankte en brak,
en het hun aangaf.
Nu werden hun ogen ontsloten,
en zij herkenden hem:
maar hij verdween uit hun gezicht.
Toen zeiden ze tegen elkaar:
'Stond ons hart niet in vuur en vlam,

toen hij ons toesprak op de weg,
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toen hij ons de schriften ontsloot?'
Onmiddellijk stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem.
Daar troffen zij de elf met hun groep in vergadering bijeen,
en dezen zeiden:
'De heer is werkelijk uit de dood gewekt,
hij heeft zich aan Simon laten zien.'
Toen vertelden ook zij wat er op de weg gebeurd was,
en hoe hij zich aan hen bekend had gemaakt
in het breken van het brood.
Terwijl ze daarover praatten,
stond hijzelf opeens in hun midden:
'Vrede!' zei hij.
Ontsteld en bang als ze waren,
meenden zij een geest te zien.
Hij zei tegen hen:
'Wat zijn jullie toch geschokt,
waarom komen er twijfels op in je hart?
Aan mijn handen en voeten
kun je zien dat ik het zelf ben.
Betast me maar: kijk,
een geest heeft geen vlees en botten,
zoals ik; dat zien jullie toch?'
En terwijl hij dit zei,
liet hij hun zijn handen en voeten zien.
Van blijdschap en verwondering
konden ze hun ogen nog steeds niet geloven,
dus zei hij tegen hen:
'Hebben jullie hier iets eetbaars?'
Ze gaven hem de gebakken vis door;
die nam hij aan en at ervan, zodat ze het goed konden zien.

Lucas 24, 44-53
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Vervolgens sprak hij hen toe:
'Dit betekenen mijn woorden,
die ik tot jullie sprak
toen ik nog met jullie samen was:
het is bestemd dat alles in vervulling gaat
wat er over mij geschreven staat
in de Wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.'
Toen ontsloot hij hun bewustzijn
tot begrip van de schriften,
met de woorden: 'Zo staat er geschreven
dat de Gezalfde zou lijden,
en zou opstaan uit de dood op de derde dag,
en dat in zijn naam, tot vergeving van zonden,
geestelijke ommekeer verkondigd zou worden
onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.
Jullie zijn hiervan de getuigen.'
Welnu, ik zend jullie de toezegging van mijn vader;
jullie moeten in de stad blijven
totdat je met stuwkracht van boven bent toegerust.
Nu ging hij hun voor tot bij Betanië;
hij strekte zijn handen uit en zegende hen.
En het was toen hij hen zegende
dat hij zich van hen terugtrok
en ten hemel werd opgenomen.
Zij wierpen zich voor hem ter aarde,
en keerden in grote vreugde naar Jeruzalem terug.
Ze waren voortdurend in de tempel
en zongen Gods lof.

Johannes 1,1-18

In het begin was er het woord,
het woord was God nabij;
als God was het woord.
Hij, het woord, was God in het begin nabij.
Alles is door hem ontstaan,
buiten hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was in hem, was leven,
en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis,
maar de duisternis heeft het nooit aangenomen.
Van Godswege werd er een mens afgevaardigd;
zijn naam: Johannes.
Hij kwam voor een getuigenis,
om te getuigen van het licht,
opdat allen tot geloof zouden komen
door zijn toedoen.
Hij was niet zelf het licht,
hij moest alleen getuigen van het licht:
het ware licht, dat ieder mens verlicht
en in de wereld kwam.
In de wereld was hij,
de wereld was door hem ontstaan,
maar de wereld erkende hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen namen hem niet op.
Allen echter die hem wel opnamen,
stelde hij in staat Gods kinderen te worden,
allen die geloven in zijn naam.
Niet uit bloed, niet uit hartstocht
of mannelijk streven,
uit God zijn zij verwekt.
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Ja, het woord is mens geworden
en heeft zijn tent opgeslagen onder ons;
wij hebben zijn luister aanschouwd,
de luister van Vaders enige zoon,
van genade en waarheid vervuld.
Johannes getuigt over hem;
hij heeft uitgeroepen:
'Hem bedoelde ik toen ik zei:
Die na mij komt, gaat vóór mij,
want hij was er voor ik bestond.'
Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen,
genade en nog eens genade.
Werd de wet door Mozes gegeven,
genade en waarheid is ontstaan
door toedoen van Jezus Christus.

Niemand heeft God ooit gezien;
de eniggeboren God,
die rust aan Vaders borst,
hij heeft klaarheid gebracht.

Johannes 2, 1-11

Op de derde dag was er bruiloft te Kana in Galilea,
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en Jezus' moeder was daar aanwezig.
Ook Jezus was met zijn leerlingen uitgenodigd
voor de bruiloft.
Als de wijn opraakt, zegt Jezus' moeder tegen hem:
'Ze hebben geen wijn meer.'
Jezus antwoordt haar:
'Dit is niet iets tussen u en mij, vrouw.
Mijn tijd is nog niet gekomen.'
Zijn moeder zegt tegen de bedienden:
'Doe maar alles wat hij jullie zegt.'
Nu stonden daar zes stenen waterkruiken
in verband met het joodse zuiveringsritueel,
elk met een inhoud van omstreeks honderd liter.
Jezus zegt hun: 'Vul die waterkruiken met water.'
En zij vulden ze tot de rand.
Dan zegt hij hun:
'Schep nu maar uit en breng maar naar de ceremoniemeester.'
Dat deden ze;
en de ceremoniemeester proefde het water,
dat wijn geworden was
(hij wist niet waar het vandaan kwam,
dat wisten alleen de bedienden
die het water geschept hadden).
De ceremoniemeester roept de bruidegom,
en zegt tegen hem:
'Iedereen serveert eerst de goede wijn,
en pas als men stevig gedronken heeft de mindere.
U hebt de goede wijn bewaard tot nu toe.'
Zo maakte Jezus een begin met de tekenen,
te Kana in Galilea;
hij liet zien wie hij was,
zodat zijn leerlingen in hem gingen geloven.

Johannes 6, 1-15
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Naderhand ging Jezus naar de overkant
van het meer van Galilea, ofwel 'van Tiberias'.
Een talrijke menigte kwam hem achterna,
omdat ze de tekenen zagen die hij aan de zieken voltrok.
Jezus ging de berg op,
en daar bleef hij zitten met zijn leerlingen.
Het was bijna Pasen, het feest van de Joden.
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag,
dat er een talrijke menigte naar hem toe kwam,
zei hij tegen Filippus:
'Waar moeten we brood kopen,
zodat deze mensen te eten hebben?'
Dit zei hij om hem te toetsen,
want zelf wist hij wat hij ging doen.
Filippus antwoordde hem:
'Voor tweehonderd denariën brood is nog niet genoeg,
wil ieder van hen ook maar een beetje krijgen.'
Dan zegt een van zijn leerlingen,
Andreas, de broer van Simon Petrus, tegen hem:
'Er is hier een jongetje,
dat vijf gerstebroden heeft met twee visjes erbij;
maar wat is dat nou, met zoveel mensen?'
Jezus zei: 'Zorg dat de mensen zich neerzetten.'
Er groeide daar namelijk volop gras,
zodat ze zich neer konden zetten, terwijl het aantal mannen alleen al
ongeveer vijfduizend bedroeg,
Jezus nu nam de broden, dankte en deelde ze uit,
evenals de visjes, zoveel ze maar wilden.
Toen ze voldaan waren zei hij tegen zijn leerlingen:
'Haal nu de resten op,
er mag niets verloren gaan.'
Dus haalden ze die op,

en ze vulden twaalf manden met resten
van de vijf gerstebroden, hoewel iedereen gegeten had.
Toen nu de mensen het teken zagen,
dat hij voltrokken had, zeiden ze:
'Dit is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen.'
Jezus besefte, dat ze op het punt stonden
hem onder dwang mee te nemen
om hem koning te maken,
en hij trok zich weer op de berg terug, helemaal alleen.
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Ik ben een echte herder.
Een echte herder laat het leven omwille van de schapen.
Een gehuurde kracht, die niet echt een herder is,
geen eigenaar ook van de schapen,
ziet de wolf komen, laat de schapen in de steek en vlucht:
de wolf rooft ze en jaagt de kudde uiteen.
Hij is immers maar gehuurd,
niets bindt hem aan de schapen.
Ik ben een echte herder,
ik ken mijn schapen en zij kennen mij,
zoals Vader mij kent en ik Vader ken.
Ik laat dan ook het leven omwille van de schapen.
Ik heb nog andere schapen
dan die uit deze stal.
Het is mijn bestemming ook die te hoeden:
ze zullen luisteren naar mijn stem.

Zo wordt het: één kudde met één herder.
Daarom houdt Vader van mij:
ik laat het leven om het te hervatten.
Niemand neemt het me af,
ik geef het uit mezelf op.
Het is aan mij het leven te laten,
het is aan mij het te hervatten:
die opdracht heb ik van Vader gekregen.

Johannes 15, 1-1 7

Ik ben de ware wijnstok
en mijn vader is de boer.
Elk van mijn ranken, die geen vrucht draagt,
snoeit hij weg;
en elk die wel vrucht draagt
snoeit hij bij, opdat ze meer vrucht draagt.
Jullie zijn al bijgesnoeid
door middel van het woord,
dat ik jullie heb meegedeeld.
Blijf deel uitmaken van mij:
ik blijf ook deel van jullie.
Zoals de rank uit zichzelf onmogelijk vrucht kan dragen,
als ze geen deel blijft van de wijnstok,
zo kunnen jullie dat evenmin
als jullie geen deel blijft van mij.
Ik ben de wijnstok, jullie de ranken.
Alleen als iemand deel blijft van mij,
en ik van hem, draagt hij veel vrucht:
los van mij leveren jullie niets op.
Wie geen deel blijft van mij,
wordt weggegooid, zoals de rank, en hij verdort;
zulke ranken worden verzameld
en in het vuur geworpen, waar ze verbranden.
Blijven jullie deel van mij,
en mijn uitspraken deel van jullie,
vraag dan maar wat je wilt
en het is voor jullie.
Zo wordt mijn vader ten volle bekend:
dat jullie veel vrucht draagt,
dus mijn leerlingen wordt.
Zoals Vader van mij hield,
zo heb ik van jullie gehouden:
maak je dus niet los van mijn liefde.
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Jullie maakt je niet los van mijn liefde
als jullie je houdt aan mijn opdrachten:
zo immers heb ik me gehouden aan mijn vaders opdrachten
en maak ik me niet los van zijn liefde.
Dit zeg ik jullie,
opdat mijn welzijn in jullie overgaat,
en jullie welzijn tot volle bloei komt.
Dit is mijn opdracht:
houd van elkaar zoals ik van jullie heb gehouden.
Nooit is iemands liefde groter
dan wanneer hij het leven laat
omwille van zijn vrienden.
En jullie bent mijn vrienden,
als jullie doet wat ik je opdraag.
Ik noem jullie niet langer ondergeschikten:
een ondergeschikte weet immers niets

van het werk van zijn meerdere;
maar ik heb jullie alles doen weten
wat ik van mijn vader heb gehoord,
en daarom noemde ik jullie mijn vrienden.
Niet jullie hebt mij gekozen,
ik heb jullie gekozen en jullie opgelegd
op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht,
opdat Vader jullie alles zal geven
wat je hem vraagt in mijn naam.
Dit draag ik jullie op: houd van elkaar.

Johannes 18, 1 - 19, 42

Na dit gezegd te hebben,
ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten,
naar de overkant van de Kedronbeek,
waar een park lag,
dat hij binnenging met zijn leerlingen.
Maar ook Judas, die hem wilde uitleveren,
kende die plaats,
omdat Jezus daar vaak met zijn leerlingen bijeenkwam.
Judas kwam dan ook daarheen,
met het garnizoen
en leden van de ordedienst
der opperpriesters en Farizeeën,
met lantaarns, fakkels en wapens.
En Jezus, die wist
wat hem allemaal zou overkomen,
ging naar buiten en vroeg hun:
'Wie zoekt uT
Ze antwoordden hem:
'Jezus de Nazoreeër.'
Hij zei hun: 'Ik ben er.'
Ook Judas, die hem wilde uitleveren,
stond bij hen.
Toen hij hun nu zei: 'Ik ben er',
deinsden zij achteruit en vielen ter aarde.
Nu vroeg hij hun opnieuw:
'Wie zoekt uT
Ze zeiden: 'Jezus de Nazoreeër.'
Jezus antwoordde:
'Ik heb u gezegd: ik ben er.
Dus als u mij zoekt,
laat hen hier dan gaan', dit ter vervulling van zijn uitspraak:
'Van hen, die u mij gegeven hebt,
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heb ik er niet een verloren.'
Maar Simon Petrus had een zwaard;
hij trok het en trof de knecht van de hogepriester:
hij sloeg een stukje van diens rechteroor af.
De naam van die knecht was Malchus.
Jezus nu zei tegen Petrus:
'Steek het zwaard in de schede;
de beker, die Vader mij gegeven heeft,
zou ik die niet drinken?'
Nu namen de overste met het garnizoen
en de ordedienst van de Joden Jezus gevangen.
Ze boeiden hem
en brachten hem eerst naar Annas, dat was namelijk de schoonvader van Kajafas,
die dat jaar hogepriester was:
dezelfde Kajafas, die de Joden had voorgehouden
dat er beter één man kon sterven dan het hele volk.
Simon Petrus volgde Jezus,
en een andere leerling ook.
Die leerling was een kennis van de hogepriester,
en kon tegelijk met Jezus
de binnenplaats op van de hogepriester,
terwijl Petrus buiten aan de poort bleef staan.
Dus de andere leerling,
de kennis van de hogepriester,
kwam naar buiten, sprak met de portierster,
en haalde Petrus naar binnen.
Het portierstertje nu vroeg Petrus:
'U hoort toch niet ook
bij de leerlingen van die man?'
En hij zei: 'Ik niet.'
De knechten en de ordedienst

hadden een houtskoolvuur gemaakt
omdat het koud was,
en stonden zich te warmen;
en bij hen stond ook Petrus zich te warmen.
De hogepriester nu vroeg Jezus
naar zijn leerlingen en naar zijn leer.
Jezus antwoordde hem:
'Ik heb openlijk de wereld toegesproken;
ik heb altijd lering gegeven
waar alle Joden bijeenkomen, in synagogen en in de tempel,
nooit heb ik in het verborgene gesproken.
Wat vraagt u mij?
Vraag hun, die geluisterd hebben naar mijn toespraken:
die weten wel wat ik gezegd heb.'
Toen hij dat zei,
gaf iemand van de ordedienst
die erbij stond,
Jezus een klap in het gezicht en zei:
'Zo antwoord jij de hogepriester?'
Jezus antwoordde hem:
'Als ik beledigend gesproken heb,
treed dan als getuige op;
zo niet, waarom sla je me dan?'
Nu stuurde Annas hem geboeid door
naar hogepriester Kajafas.
Intussen stond Simon Petrus zich te warmen.
Men vroeg hem:
'Jij hoort toch niet ook bij zijn leerlingen?'
Maar hij ontkende, hij zei:
'Ik niet'.
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Een van de knechten van de hogepriester,
die familie was degene,
wie Petrus een stuk van zijn oor had afgeslagen, zei:
'Maar heb ik jou niet in het park gezien, bij hem?'
En nogmaals ontkende Petrus:
meteen begon er een haan te kraaien.
Van Kajafas brachten ze Jezus naar het pretorium.
Het was vroeg in de morgen.
Zelf gingen ze het pretorium niet binnen,
om niet besmet te raken
en het paasmaal nog te kunnen eten.
Dus kwam Pilatus naar buiten,
hen tegemoet, en vroeg:
'Wat voor aanklacht dient u in tegen die man?'
Ze gaven hem ten antwoord:
'Als het geen boosdoener was,
zouden we hem niet aan u uitleveren.'
Pilatus nu zei hun:
'Neem hem dan zelf,
en veroordeel hem volgens uw eigen wet.'
Maar de Joden antwoordden:
'Wij hebben niet het recht
iemand ter dood te brengen', dit ter vervulling van Jezus' uitspraak
waarmee hij had aangegeven,
welke dood hij sterven zou.
Pilatus nu ging het pretorium weer binnen,
liet Jezus roepen en zei:
'U bent dus koning van de Joden?'
Jezus gaf ten antwoord:
'Vraagt u dit uit uzelf,

of hebben anderen u dit van mij gezegd?'
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'Ik ben toch geen Jood?',
antwoordde Pilatus,
'uw eigen volk, - de opperpriesters
hebben u aan mij uitgeleverd.
Wat hebt u gedaan?'
Jezus gaf ten antwoord:
'Mijn koningschap komt niet uit deze wereld voort.
Zou mijn koningschap uit deze wereld voortkomen,
dan hadden mijn manschappen er wel voor gevochten
dat ik niet aan de Joden werd uitgeleverd.
Maar mijn koningschap komt nu eenmaal niet hier vandaan.'
Toen zei Pilatus tegen hem:
'U bent dus toch koning?'
Jezus gaf ten antwoord:
'Zoals u zegt: koning ben ik.
Hiertoe ben ik verwekt,
hiertoe ben ik ter wereld gekomen:
om te getuigen van de waarheid.
Alwie bij de waarheid hoort, luistert naar mijn stem.'
Pilatus antwoordde hem: 'Wat is waarheid?'
Na deze woorden ging hij terug naar buiten,
naar de Joden en zei hun:
'Ik kan bij hem geen enkel strafbaar feit vaststellen.
Maar er bestaat een regeling met u,
dat ik u met Pasen iemand vrijlaat.
Wilt u dan,
dat ik de koning der Joden vrijlaat?'
Maar ze schreeuwden terug:
'Hèm niet! Barabbas!'
Deze Barabbas was een terrorist.

Johannes 19, 1-15
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Toen nu nam Pilatus Jezus,
en liet hem geselen.
De soldaten vlochten een krans van dorens,
zetten die op zijn hoofd,
en deden hem een purperen mantel om,
waarna ze om beurten op hem toegingen,
'Gegroet, koning der Joden', zeiden
en hem in het gezicht sloegen.
En Pilatus kwam opnieuw naar buiten
en zei tegen hen:
'Hier, ik breng u hem naar buiten,
om u te kennen te geven
dat ik geen enkel strafbaar feit bij hem kan vaststellen.'
Toen nu kwam Jezus naar buiten,
met de dorenkrans op en de purperen mantel om.
Hij zei hun: 'Hier, de mens!'
Maar toen de opperpriesters
en de leden van de ordedienst hem zagen,
begonnen ze te schreeuwen:
'Kruisigen, kruisigen!'
Pilatus antwoordde: 'Neemt u hem dan,
en laat hem kruisigen,
want ik kan bij hem geen strafbaar feit vaststellen.'
De Joden antwoordden hem:
'Wij hebben een wet,
en volgens die wet dient hij te sterven,
omdat hij zichzelf Gods zoon heeft gemaakt.'
Toen nu Pilatus dit woord hoorde,
schrok hij nog erger.
Hij ging weer het pretorium binnen,
en vroeg Jezus:

'Waar bent u vandaan?'
Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Dus vroeg Pilatus hem:
'U spreekt niet met mij?
Weet u dan niet dat ik de macht heb
om u vrij te laten,
maar ook de macht om u te kruisigen?'
Jezus antwoordde hem:
'U zou geen enkele macht over mij hebben
als het u niet van boven gegeven was.
Daarom is de zonde groter van degene,
die mij aan u heeft uitgeleverd.'
Van toen af zocht Pilatus een manier
om hem vrij te laten.
Maar de Joden schreeuwden:
'Als u die vrijlaat,
bent u geen vriend van de keizer:
ieder, die zichzelf koning maakt,
verzet zich tegen de keizer.'
Toen die woorden tot Pilatus doordrongen,
liet hij Jezus naar buiten brengen,
om uitspraak te doen
op de plaats die Steenvloer genoemd wordt,
Gabbata in het Hebreeuws.
Het was de voorbereidingsdag van Pasen,
ongeveer twaalf uur.
Hij zei tegen de Joden:
'Hier, uw koning.'
Maar die schreeuwden het uit:
'Weg, weg! Kruisig hem!'
Pilatus vroeg hun:
'Ik moet uw koning laten kruisigen?'
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De opperpriesters antwoordden:
'Wij hebben geen koning, alleen de keizer!'
Toen leverde hij hem aan hen uit,
om hem te kruisigen.

Zij nu namen Jezus over;
zelf zijn kruis dragend
ging hij de stad uit naar de zogenoemde Schedelplaats,
die in het Hebreeuws Golgota heet.
Daar kruisigden ze hem,
en met hem twee anderen,
aan de ene kant en aan de andere kant,
Jezus in het midden.
Pilatus had nog een opschrift gemaakt
en op het kruis laten aanslaan;
er stond geschreven:
'Jezus de Nazoreeër, koning der Joden'.
En tal van Joden nu namen kennis van dit opschrift,
want de plaats waar Jezus gekruisigd was
was nabij de stad.
Het stond geschreven in het Hebreeuws,
in het Romeins en in het Grieks.
De opperpriesters van de Joden nu
zeiden toen tegen Pilatus:
'U moet niet schrijven
'Koning der Joden',
maar dat die man gezegd heeft:
'Ik ben de koning der Joden'.'
Pilatus antwoordde:
'Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven.'

De soldaten nu, nadat ze Jezus gekruisigd hadden,
namen zijn kleren en maakten vier delen,
voor iedere soldaat een deel.
Tot zijn hemd toe:
maar het hemd was niet genaaid,
van bovenaf doorgeweven.
Dus zeiden ze tegen elkaar:
'Laat ons dat niet scheuren,
maar erom loten voor wie het is', dit ter vervulling van de schrift, die zegt:
'Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld,
over mijn kleding hebben ze het lot geworpen.'
Dat deden dus de soldaten.
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Intussen stonden bij Jezus' kruis
zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria van Klopas en Maria uit Magdala.
Toen Jezus nu zijn moeder zag,
en naast haar de leerling, van wie hij hield,
zei hij zijn moeder:
'Vrouw, daar is uw zoon.'
Vervolgens zei hij de leerling:
'Daar is je moeder.'
En vanaf dat uur
nam de leerling haar bij zich op.
Hierna zei Jezus, wetend dat alles nu voltooid was,
ter vervulling van de schrift:
'Ik heb dorst'.
Er stond een kruik vol landwijn.
Ze staken een volle spons van die wijn op een hyssopstengel,
en brachten die aan zijn mond.
Toen Jezus de wijn genomen had,
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160

zei hij: 'Het is voltooid'.
Hij boog zijn hoofd, en droeg de geest over.
De Joden nu, omdat het voorbereidingsdag was,
en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven,
- het was immers ook nog een grote sabbatdag vroegen Pilatus ze de benen te laten breken
en ze weg te halen.
Dus kwamen de soldaten
en braken eerst de benen van de een,
en toen die van de ander,
die met hem gekruisigd was.
Maar toen ze bij Jezus kwamen,
en zagen dat hij al dood was,
braken ze zijn benen niet;
maar een van de soldaten stak met een lans in zijn zij,
en meteen kwam er bloed en water uit.
Die getuigenis heeft afgelegd, heeft het zelf gezien:
waarachtig is zijn getuigenis.
Hij weet dat hij de waarheid spreekt,
opdat ook u tot geloof komt.
Dit immers gebeurde ter vervulling van de schrift:
'Geen van zijn botten mag verbrijzeld worden',
terwijl de schrift weer elders zegt:
'Ze zullen opzien naar hem, die men doorboord heeft.'
Daarna vroeg Jozef uit Arimathea
die leerling van Jezus was, heimelijk,
vanwege de angst voor de Joden,
Pilatus Jezus' lichaam weg te mogen halen,
en Pilatus gaf toestemming.
Dus ging hij zijn lichaam weghalen.
Ook Nikodemus, die eerder 's nachts bij hem gekomen was,

kwam met een mengsel van mirre en aloë,
ongeveer honderd pond.
Ze namen dus Jezus' lichaam,
en wikkelden het in windsels,
met de reukwerken,
zoals bij een Joodse begrafenis gebruik is.
Bij de plaats waar hij gekruisigd was, lag een park,
en in het park een nieuw graf,
waar nog nooit iemand in gelegd was.
Daar nu, vanwege de voorbereidingsdag van de Joden,
omdat het graf dichtbij was,
legden ze Jezus.
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Als Maria van Magdala 's zondagsmorgens vroeg
- het is nog donker - naar het graf gaat,
ziet zij dat de steen van het graf verwijderd is.
Ze rent naar Simon Petrus en de andere leerling,
van wie Jezus hield, en zegt tegen hen:
'Ze hebben de Heer uit het graf gehaald,
en nu weten we niet waar ze hem gelaten hebben.'
Petrus ging meteen met de andere leerling op weg.
Ze renden getweeën naar het graf,
maar de andere leerling liep harder dan Petrus
en kwam als eerste aan bij het graf.
Hij boog zich naar voren en zag de windsels liggen,
maar naar binnen ging hij niet.
Na hem kwam nu ook Simon Petrus aan,
en ging het graf binnen.
Hij zag de windsels liggen,
maar ook dat de zweetdoek,
die over Jezus' hoofd had gelegen,
niet bij de windsels lag: die was opgerold
en lag ergens anders.
Toen ging ook de andere leerling,
die als eerste bij het graf was aangekomen,
naar binnen: hij zag, hij geloofde.
Tot dusver hadden ze immers niet begrepen
wat er geschreven staat:
dat het zijn bestemming was
op te staan uit de dood.

Johannes 20, 19-31

Die zondag hadden de leerlingen 's avonds
de deur op slot uit angst voor de Joden,
toen Jezus tussen hen in kwam staan.
'Vrede!' zei hij;
liet hun zijn handen zien,
en zijn zijde.
De leerlingen bloeiden op, toen ze de Heer zagen.
En weer zei Jezus tegen hen:
'Vrede! Zoals Vader mij heeft afgevaardigd,
zo zend ik nu jullie uit.'
Nadat hij dit gezegd had,
ademde hij over hen en zei:
'Neem aan: heilige Geest!
Vergeef mensen hun zonden: ze zijn hun vergeven,
bevestig ze hun: ze liggen vast.'
Maar Tomas, een van de twaalf,
die Tweeling wordt genoemd,
was niet bij hen toen Jezus kwam.
Dus vertelden de andere leerlingen hem:
'Wij hebben de Heer gezien.'
Maar hij antwoordde: 'Dat geloof ik nooit,
tenzij ik in zijn handen het gat van de spijkers zie,
mijn vinger in de plaats kan steken
waar de spijkers gezeten hebben
en mijn hand in zijn zij!'
Acht dagen later zaten zijn leerlingen weer binnen,
en nu was Tomas bij hen.
De deur was op slot,
maar Jezus kwam tussen hen in staan
en zei: 'Vrede!'
Vervolgens zei hij tegen Tomas:
'Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen.
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Johannes 20,27-31
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Kom hier met je hand en steek die in mijn zij:
wees niet langer ongelovig, maar gelovig.'
Toen zei Tomas: 'Mijn Heer en mijn God.'
Toen zei Jezus:
'Omdat je gezien hebt, geloof je?
Het geluk is voor hen die geloofden
ook zonder te zien.'
Natuurlijk hebben zijn leerlingen
Jezus nog veel andere tekenen zien geven,
die niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze zijn opgetekend
opdat u blijft geloven dat Jezus de Christus is, Gods Zoon,
en opdat u door te geloven
leven zult bezitten in zijn naam.

Handelingen van de apostelen 2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bij elkaar.
Plotseling stak er uit de hemel
geruis op als van een krachtige windstoot,
dat heel het huis waar zij zaten vervulde.
Ze zagen uiteen schietende tongen voor zich,
als van vuur,
dat op ieder van hen oversloeg;
en allemaal werden ze vervuld van heilige geest,
ze begonnen met andere tong te spreken
al naar de uitspraken, die de geest hun ingaf.
Nu woonden er te Jeruzalem Joden,
oppassende mannen uit alle volken onder de hemel.
Toen dat geluid begon
dromden ze samen in groten getale,
in verwarring gebracht omdat iedereen
hen hoorde spreken in zijn eigen taal.
Ze stonden versteld en zeiden verwonderd:
'Dat zijn toch allemaal Galileeërs,
die daar aan het woord zijn?
Hoe kan het dan,
dat ieder van ons zijn eigen taal hoort,
de taal van zijn geboorteland?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië,
Egypte en het deel van Libië bij Kyrene,
en zelfs de Romeinen die hier wonen, Joden zowel als proselieten,
Kretenzers en Arabieren:
wij horen hen met onze tong
spreken over Gods grote daden.'
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Handelingen van de apostelen 2, 14. 22-32
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Toen kwam Petrus naar buiten,
samen met de elf,
verhief zijn stem en verklaarde:
'Mannen, Israëlieten,
luistert naar deze woorden.
Jezus, de Nazoreeër,
een man, van godswege voor u bevestigd
in de stuwkracht der wonderbaarlijke tekenen,
die God door zijn toedoen in uw midden verricht heeft,
zoals u zelf wel weet,
deze man, uitgeleverd volgens welomlijnd besluit
en met voorkennis van God,
hebt u door de wettelozen aan het kruis laten slaan,
deze man hebt u uit de weg geruimd.
Maar God heeft hem doen opstaan
en de boeien van de dood geslaakt:
het was namelijk onmogelijk
dat deze hem vast kon houden.
David zegt immers, met betrekking tot hem:
'De Heer hield ik aldoor voor ogen;
hij gaat rechts van mij, opdat ik niet wankel.
Daarom is mijn hart verheugd en jubelt mijn tong;
en zelfs mijn vlees komt tot rust in de hoop,
dat u mijn leven niet zult overlaten
aan het rijk van de dood
en uw dienaar niet door ontbinding zult laten aantasten.
U hebt mij wegen van leven gewezen
en wanneer ik voor u verschijn
zult u mij met verrukking vervullen.'
Mannen, broeders,
ik mag jullie van aartsvader David
toch wel openlijk zeggen,

dat hij zowel overleden als begraven is,
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want zijn graf is onder ons
tot op de dag van vandaag.
Als profeet echter
wist hij dat God hem gezworen had
een van zijn nakomelingen
op zijn troon te zetten, heeft hij verder met vooruitziende blik
gesproken over de opstanding van Christus:
dat hij niet is overgelaten aan het rijk van de dood
en dat zijn vlees niet door ontbinding aangetast zou worden.
Welnu, die Jezus heeft God doen opstaan:
daarvan zijn wij allen getuigen.

Handelingen van de apostelen 10, 34-48
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Petrus nam het woord:
'Waarachtig nu begrijp ik
dat God geen aanzien des persoons kent;
maar bij hem is iedereen welkom, uit welk volk ook,
die hem eerbiedigt en leeft zoals het hoort, overeenkomstig de leer
die hij de Israëlieten gebracht heeft
toen hij het goede nieuws van de vrede verkondigde
bij monde van Jezus Christus,
Heer van alle mensen.
U kent het verhaal
van wat er in heel het land van de Joden gebeurd is,
te beginnen in Galilea
vanaf de doop zoals Johannes die verkondigde;
hoe Jezus van Nazaret,
door God gezalfd met heilige Geest, - met stuwkracht,
weldadig rondtrok en allen genas
die onder het schrikbewind van de duivel gebukt gingen:
God stond aan zijn kant.'
Wij hier zijn de getuigen van al zijn daden
in het land van de Joden en in Jeruzalem.
Hem hebben ze aan de paal gehangen,
hem hebben ze vermoord.
Maar God heeft hem tot leven gewekt op de derde dag,
God heeft gegeven dat hij gedaante aannam,
niet voor heel het volk,
maar voor getuigen, bij voorbaat door God gekozen,
voor ons, die met hem hebben gegeten en gedronken
nadat hij uit de dood was opgestaan.
En hij droeg ons op onder het volk te verkondigen,
en te betuigen dat hij door God is aangesteld
om uitspraak te doen over levenden en doden.
Van hem immers getuigen alle profeten

dat alwie in hem gelooft
vergeving van zonden krijgt door zijn naam.
Terwijl Petrus nog zijn redevoering hield
kwam de heilige geest over allen,
die luisterden naar het woord.
De gelovigen uit de wereld van de besnijdenis,
die met Petrus waren meegekomen,
stonden versteld dat ook over de andere volken
de gave van de heilige geest was uitgestort:
want ze hoorden hen spreken in vervoering
en God hoog verheffen.
Meteen ging Petrus hierop in:
'Kan iemand nog aan deze mensen,
die net als wij de heilige Geest gekregen hebben,
het doopwater weigeren?'
En hij liet hen dopen
in de naam van Jezus Christus.
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Brief aan de Filippenzen 1, 3-6. 8-11
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Ik dank mijn god telkens als ik jullie gedenk,
telkens weer als ik bid voor jullie allemaal,
verheugd bij elk gebed,
omdat jullie vanaf de eerste dag tot nu toe
nauw betrokken zijn geweest
bij de verkondiging van het goede nieuws,
en omdat ik zeker weet dat hij, die begonnen is
iets goeds in jullie te bewerken
dit zal vervolmaken tot op de dag,
dat Christus Jezus komt.
God is mijn getuige,
hoe ik verlang naar jullie allen,
met de bewogenheid van Christus Jezus.
Hierom bid ik:
dat jullie liefde rijker en rijker mag worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
zodat jullie te allen tijde onderscheiden
waar het om gaat, en op de dag van Christus
zijn toets en zijn blik kunnen doorstaan,
vervuld van de gerechtigheid
die Jezus Christus heeft voortgebracht
tot Gods eer en glorie.

Brief aan de Filippenzen 2, 6-11

Hij, die van Gods hoedanigheid was,
greep de gelijkheid met God niet aan,
maar heeft zichzelf te niet gedaan
door de hoedanigheid van een slaaf aan te nemen
en gelijk te worden aan de mensen:
van menselijke makelij bevonden
heeft hij zichzelf vernederd
en is onderhorig geworden tot de dood, de kruisdood.
Daarom heeft God hem ook hoog verheven
en hem de naam verleend
die iedere naam te boven gaat,
opdat bij de naam van Jezus
iedere knie zich buigen zal,
in de hemel, op de aarde en in de onderwereld,
en iedere tong voluit erkennen zal:
Jezus Christus is Heer
tot glorie van God, van Vader.
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Brief aan de Filippenzen 3, 8-14
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Inderdaad, ik voer alles op als verliespost,
ingevolge de overwaarde van mijn kennis
van Christus Jezus, mijn Heer,
om wie ik dat alles heb afgeschreven
en als uitschot opvoer:
om Christus te verdienen
en voor deel van hem te gelden.
Ik bezit immers geen eigen gerechtigheid uit de wet,
maar de gerechtigheid door geloof aan Christus,
uit God en op grond van het geloof,
om hem te kennen,
de stuwkracht van zijn opstanding
en deelgenootschap in zijn lijden,
waarbij ik mij vereenzelvig met zijn dood
om uiteindelijk de opstanding uit de dood te bereiken.
Niet dat ik al ontvangen heb

of reeds compleet zou zijn,
maar ik streef ernaar te innen,
omdat ook ik geïnd ben door Christus.
Broeders, ik reken mij niet toe
reeds geïnd te hebben;
alleen dit:
ik vergeet mijn verleden,
reik naar mijn toekomst
en streef volgens oogmerk naar de prijs:
Gods bovenaardse roeping in Christus Jezus.

Brief aan de Kolossenzen 3, 1-5. 9-21

Als jullie dan met Christus tot leven zijn gewekt,
streef dan naar de dingen van boven,
waar Christus gezeten is aan Gods rechterhand.
Zet je zinnen op de dingen van boven,
en niet op wat op aarde is.
Jullie zijn immers gestorven,
en je leven gaat met Christus schuil in God.
Wanneer Christus, ons leven,
stralend naar voren treedt,
dan zullen ook jullie naar voren treden
in volle glorie.
Dood dus de aardse bestanddelen:
ontucht, verdorvenheid, hartstocht, begeerte
en de hebzucht die afgodendienst is.
Lieg niet tegen elkaar,
ontdaan als jullie zijn
van de oude mens met zijn praktijken,
en bekleed met de nieuwe,

die zich vernieuwt tot inzicht
naar het beeld van zijn schepper,
waarin geen sprake meer is
van Griek of Jood,
besnijdenis of voorhuid,
barbaar, Skyth, slaaf of vrij man,
maar Christus alles en in allen.
Als Gods uitverkorenen, heilig en geliefd,
dienen jullie je te hullen
in hartelijk medeleven, goedheid, bescheidenheid,
mildheid en grootmoedigheid;
verdraag elkaar en vergeef elkaar,
wanneer je iemand iets te verwijten hebt.
Zoals de heer jullie vergeven heeft,
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Brief aan de Kolossenzen 3, 13-21
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zo moeten jullie elkaar vergeven.
Hul je tenslotte in de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
In jullie hart moet Christus' vrede doorslaggevend zijn,
de vrede waartoe jullie immers tot één lichaam
bijeengeroepen zijn.
Wees dankbaar,
en laat het woord van Christus
een ruime plaats bij je innemen;
onderricht en waarschuw elkaar in alle wijsheid.
Zing dankbaar en van harte psalmen voor God,
hymnen en geestelijke gezangen,
en doe alles, in woord of daad, in naam van Heer Jezus,
en dank God, Vader, door hem.
Vrouwen, voeg je naar je man,
zoals het past in de gemeenschap van de Heer.
Mannen, heb je vrouw lief
en wees niet onredelijk tegen haar.
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles,
want zo hoort het in de gemeenschap van de Heer.
Ouders, jaag je kinderen niet op,
opdat zij niet schuw worden.

Brief van Jakobus 2, 1-5

Mijn broeders,
houdt uw geloof in onze Heer Jezus Christus,
de Heer der glorie,
toch vrij van aanzien des persoons!
Stel nu eens,
dat er bij uw bijeenkomst een man binnenkomt,
met goud aan zijn vingers en prachtige kleren,
en tegelijkertijd komt er een arme binnen
in sjofele kleding;
u ziet op tegen de man,
die de prachtige kleren draagt,
en u zegt: 'Neemt u deze ereplaats',
terwijl u tegen de arme zegt:
'Blijf jij maar staan',
of 'Kom hier maar zitten, bij mijn voetenbankje', maakt u dan geen onderscheid onder elkaar?
Treft u dan geen beslissing
op grond van minderwaardige overwegingen?
Luistert, mijn geliefde broeders:
heeft God niet hen die voor de wereld arm zijn
uitgekozen om in het geloof rijk te zijn
en erfgenamen van het rijk,
dat hij hen, die hem liefhebben,
in het vooruitzicht heeft gesteld?
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Brief van Jakobus 2, 14-18
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Wat voor nut heeft het, mijn broeders,
als iemand zegt dat hij geloof heeft,
maar geen daden kan laten zien?
Kan het geloof hem soms behouden?
Stel dat een broeder of zuster niet gekleed zijn
en van het dagelijks brood verstoken,
en iemand van jullie zou tegen ze zeggen:
'Het beste ermee!
Hou je maar warm en eet maar volop!',
zonder in hun lichamelijke behoeften te voorzien,
wat heeft dat voor nut?
Zo is het ook met het geloof;
als het geen daden kan laten zien,
op zichzelf genomen, is het dood.
Men kan zelfs zeggen:
'Jij hebt geloof, en ik de daden.
Bewijs mij je geloof zonder daden,
dan bewijs ik je uit mijn daden mijn geloof.'

Brief van Jakobus 3, 16 - 4, 3

Waar naijver en zelfzucht heersen,
daar zijn wanordelijkheden
en allerhande minne praktijken niet ver.
De wijsheid van boven echter is allereerst puur,
en vervolgens vreedzaam, ingetogen, redelijk,
rijk aan barmhartigheid en goede resultaten,
onpartijdig en oprecht.
Wie vrede betracht oogst daardoor gerechtigheid.
Vanwaar toch die geschillen en ruzies bij jullie?
Soms niet van jullie hartstochten,
die zich roeren in je lijf en leden?
Jullie begeren wat je niet kan krijgen;
je moordt en ijvert, zonder er iets mee te bereiken:
geschillen en ruzies zijn het gevolg.
Jullie hebben niets, omdat je niet bidt;
jullie bidden wel, maar zonder iets te verkrijgen,
omdat je verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk
het verkregene aan je hartstochten te besteden.
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Brief van Jakobus 5, 1-6
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Komaan dan, rijkaards,
huil maar, krijs maar om de rampen
die jullie overkomen.
Jullie rijkdom is rot,
jullie kleding door de mot verteerd.
Jullie goud en zilver zijn uitgeslagen,
en de uitslag zal tegen jullie getuigen
en jullie vlees aanvreten als vuur:
jullie hebben schatten verzameld,
terwijl de eindtijd al is aangebroken.
Daar,
het loon, dat jullie hebben onthouden
aan de maaiers van je velden,
schreeuwt het uit,
en de kreten van de oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der heerscharen.
Jullie hebben op aarde gezwolgen en gebrast,
jezelf vetgemest voor de slachtdag.
Jullie hebben de rechtvaardige gevonnist
en ter dood gebracht;
er is geen verweer tegen jullie.

Brief van Jakobus 5, 7-10

Heb dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer.
Kijk, de boer wacht op de kostelijke vrucht van de aarde,
en heeft er geduld mee
tot hij de vroege en late regen ontvangen heeft.
Hebben jullie ook geduld, sterk je hart,
want de komst van de Heer nadert.
Klaag niet, broeders, over elkaar,
opdat jullie niet berecht worden:
ja, de rechter staat voor de deur.
Neem een voorbeeld, broeders,
aan de lijdzaamheid en het geduld der profeten,
die gesproken hebben in naam van de Heer.
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Openbaring van Johannes 12, 1-6a
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Een groots teken werd zichtbaar in de hemel:
een vrouw, met de zon als mantel,
de maan onder haar voeten
en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Zij was zwanger en schreeuwde het uit
in de martelende weeën van de bevalling.
Toen werd er nog een teken zichtbaar in de hemel:
daar, een grote vuurrode draak
met zeven koppen en tien horens
en zeven diademen, een op elke kop.
Zijn staart sleurde één derde
van de sterren des hemels mee,
en smeet ze op aarde.
De draak bleef staan tegenover de vrouw
die ieder moment kon bevallen,
om meteen na de bevalling
haar kind op te vreten.
En zij beviel van een zoon, mannelijk,
die alle volken op zal drijven met ijzeren staf.
Haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon,
en de vrouw vluchtte de woestijn in,
alwaar zij een plaats heeft
van Godswege voorbereid.
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