20. Het Koninkrijk van God

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Dag 1 Matteüs 13:44-46.
De kosten om Gods Koninkrijk binnen te gaan
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die ver44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker
borgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw,
en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker
te kopen. 45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had
en die te kopen.

verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover
gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.
45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die
mooie parels zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden
had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

Dag 2 Matteüs 22:1-14.
De voorwaarden om Gods Koninkrijk binnen te gaan
1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met het
1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen,
koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf
en zei: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die
voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasvoor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn slaven
ten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4 Daarna stuurde hij
eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden
niet komen. 4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei:
andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden:
‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten
slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn
handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden
en doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand
steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor
het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te
worden. 9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig
voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gingen
de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede
als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.
11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen,
zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij
vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet
eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.
13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en
voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men
jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen
uitverkoren.”’

Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen
zijn gereed. Kom naar de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op
en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 En
de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden
hen. 7 Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn
legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. 8 Toen
zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden
waren het niet waard. 9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. 10 En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij
vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd
gevuld met gasten. 11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de
gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.
13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en
voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis;
daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren.

Dag 3 Marcus 7:1-9. Godsdienstige tradities (menselijke cultuur) die Gods Woord ontkrachten
1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem
1 En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de
waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen
schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. 2 En toen zij zagen
dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de farizeeën en alle andere Joden eten
namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de
traditie van hun voorouders houden, 4 en als ze van de markt komen,
eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei
andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van
bekers en kruiken en ketels, 5 toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’
6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk
op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:
“Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”
8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen
houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden
ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!
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dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, berispten zij hen. 3 Want de Farizeeën en alle Joden
eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat
zij zich houden aan de overlevering van de ouden. 4 En als zij van de
markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En
vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te
houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen
vaatwerk en bedden. 5 Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?
6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars,
geprofeteerd zoals er geschreven staat:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij
vandaan. 7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die
geboden van mensen zijn.
8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel
andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen: U stelt op een
mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden.
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Dag 4 Marcus 2:18-22.
Bij de nieuwtestamentische boodschap horen nieuwe vormen
18 De leerlingen van Johannes en de farizeeën hadden de gewoonte
18 En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten; en zij
regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die hem vroegen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van
de farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is?
Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten.
20 Maar er komt een Dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. 21 Niemand verstelt een
oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de
nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter.
22 Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren
ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn
hoort in nieuwe zakken.’

kwamen en zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van
Johannes en van de Farizeeën wel en waarom vasten Uw discipelen
niet? 19 En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet
vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij
zich hebben, kunnen zij niet vasten, 20 maar de dagen zullen komen
dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen,
zullen zij vasten. 21 En niemand naait een lap niet-gekrompen stof op
een oud bovenkleed; anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af
van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. 22 Ook doet
niemand nieuwe wijn in oude leren zakken; anders doet de nieuwe
wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken
verloren; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen.

Dag 5 Lucas 10:29-37.
Liefde in Gods Koninkrijk
29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
9 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn
‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was naaste? 30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar
eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd
Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken,
overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een
boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het
zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij
hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en
wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen
rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.
35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op
mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste
geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei:
‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen
hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten
liggen. 31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen
hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een
Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij.
33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen
hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 34 En hij
ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op.
Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en
verzorgde hem. 35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij
twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen
hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven
als ik terugkom. 36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is
van hem die in handen van de rovers gevallen was? 37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga
heen en doet u evenzo.

Dag 6 Lucas 14:7-14.
Nederigheid in Gods Koninkrijk
7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze 7 En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe
de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u
zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: 8 Wanneer
door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de
u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen
ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer
is dan u, 9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan
hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen.
10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt.
11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf
vernedert zal verhoogd worden.’
12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een
maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden,
uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u
op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u
mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden
uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de
rechtvaardigen.’
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op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u,
door hem uitgenodigd is, 9 en hij die u en hem uitgenodigd heeft,
tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw
schande de laatste plaats beginnen in te nemen. 10 Maar wanneer u
uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen,
opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen:
Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen
die met u aanliggen. 11 Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd
worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u
een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook
niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u
niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 13 Wanneer
u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten,
kreupelen en blinden. 14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben
om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding
van de rechtvaardigen.
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Dag 7 Lucas 12:13-21.
Materialisme in Gods Koninkrijk
13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn
13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn
broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordbroer dat hij de erfenis met mij moet delen. 14 Maar Hij zei tegen
de: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’
hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u
15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht,
aangesteld? 15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede
want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij vertelde hun de volgende
gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en
daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om
mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal
doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn
graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen:
Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust,
eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog
deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn
dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die
schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. 16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak:
Het land van een rijke man had veel opgebracht. 17 En hij overlegde
bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn
vruchten op te slaan. 18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren
afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn
goederen opslaan. 19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel
goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk.
20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van
u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo is
het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Dag 8BS Lucas 16:1-13.
Rentmeesterschap in Gods Koninkrijk
1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die 1 En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die
een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei
tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3 Toen zei de
rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer
afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik
me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de
mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij
hen thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn
heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”
6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er
gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En
u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig
van.” 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met
elkaar om dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak
vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige
tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.
10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om
veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om
veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de
valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander
toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 13 Geen
enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’
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een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn
goederen verkwistte. 2 En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit
wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u
kunt niet langer rentmeester zijn. 3 En de rentmeester zei bij zichzelf:
Wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij
afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. 4 Ik weet
wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester,
in hun huizen ontvangen. 5 En hij riep de schuldenaars van zijn heer
één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer
schuldig? 6 En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem
uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. 7 Daarna zei hij
tegen een ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd
zakken tarwe. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en
schrijf tachtig. 8 En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester,
omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. 9 En
Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige
mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.
10 Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. 11 Als
u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? 12 En als u wat betreft het
goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven?
13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten
en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander
minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
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Dag 9 Lucas 12:42-48.
Dienstbetoon in Gods Koninkrijk
42 De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige rent42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester,
meester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd
die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de
het eten te geven dat hun toekomt? 43 Gelukkig de dienaar die daarjuiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? 43 Zalig de slaaf die
mee bezig is wanneer zijn heer komt. 44 Ik verzeker jullie: hij zal hem
door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.
aanstellen over alles wat hij bezit. 45 Maar als die dienaar bij zichzelf
44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanzegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes stellen. 45 Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft
gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, 46 dan komt de heer van die
nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te
dienaar op een Dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat
slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, 46 dan zal de heer
hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het
van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op
een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in
lot van de trouwelozen doen ondergaan. 47 De dienaar die weet wat
het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. 47 En die slaaf die de wil
zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig
zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. 48 Maar wie niet
van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en
weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig
ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen
slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal
worden. 48 Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan
heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En
veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te
van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van
meer zal van hem worden gevraagd
hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.

Dag 10 Matteüs 25:1-13.
Waakzaamheid in Gods Koninkrijk
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die
die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom
hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf
tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De
van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen
wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4 De wijzen namen met
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.
4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij
hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5 Toen de bruidegom uitzich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal
bleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6 En te middernacht
slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid
klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem
geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte
tegemoet! 7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in
de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes
orde. 8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want
zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen
onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval,
anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de
gaan al uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te
weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf
verkopers en koop olie voor uzelf. 10 Toen zij weggingen om olie te
kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem
olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij
die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest,
naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de
andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij
12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13 Wees
antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam,
dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de
want jullie weten niet op welke Dag en op welk tijdstip hij komt.
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Zoon des mensen komen zal.
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