
©Stichting Deltacursus, 2005–2011  Stille tijd 49 NBV + HSV 1 
 

49. Heiliging  Stille tijd 

Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 
 

Dag 1 Romeinen 12:1-3. Pas je niet aan deze wereld aan, maar wordt veranderd 

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag 
ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn 

dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf 
niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid 

te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 

volmaakt en hem welgevallig is.  

3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen 
dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, 

maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het 

geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 

1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, 
om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan 
deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.  

3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet 
hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in beschei-

denheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebe-

deeld. 

 

Dag 2 Romeinen 13:11-14. Omkleed je met de Heer Jezus Christus 

11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de 
slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we 

tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. 
Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en 

ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo 
eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en 

slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 

14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw 
eigen wil, die begeerten in u opwekt. 

11 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk 
dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want 
nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. 

12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij 
dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht 

aandoen. 13 Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze 
wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in 

slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14 Maar 
bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om 

begeerten op te wekken. 

 

Dag 3 Lucas 6:41-45. Doe eerst de balk uit je eigen oog weg 

41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, 
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen 
hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de 

balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je 

eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog 

van je broeder of zuster te verwijderen.  

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin 

brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je 
aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van 

doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens brengt uit de goede 
schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt 

uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van 

is daar loopt de mond van over. 

41 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar 
merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 42 Of hoe kunt u tegen uw 
broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, 

eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal 

eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splin-

ter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen. 

43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen 
slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere boom 
wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van 

dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. 45 De goede mens 
brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte 

mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want 

uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. 
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Dag 4BS Efeziërs 4:17-32. Geef je vroegere levenswandel op 

17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg 
van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst 
duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem 

niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als 
ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in 

allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren 
kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht 
over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere 
levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan 

bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken 
voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens 
moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige recht-

vaardigheid en heiligheid.  

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want 
wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat 
de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 
28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door 
zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig 

heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede 
en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 

30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel 
waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle 
wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 

kwaadaardigheid.  

32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u 
in Christus vergeven heeft. 

17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt 
zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 

18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, 
door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 

19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan 
losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. 20 Maar u hebt 
Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt 
en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 

22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens 
aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u 
vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de 
nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in 
ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn 
naaste; wij zijn immers leden van elkaar. 26 Word boos, maar zondig 
niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 en geef de duivel 
geen plaats. 28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich 
liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te 
kunnen delen met wie gebrek heeft. 29 Laat er geen vuile taal uit uw 
mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het 
genade geeft aan hen die het horen. 30 En bedroef de Heilige Geest 
van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 

31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weg-
genomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van 
elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in 
Christus u vergeven heeft. 

 

Dag 5 Matteüs 15:7-20. Menselijke godsdienstige tradities leiden niet tot heiliging 

7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:  
8 “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 
9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voor-
schriften van mensen.”’  

10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luis-
ter en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens 
onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’  

12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de 
farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 

13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is 
geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die 
blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze 

samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die 
uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog 
steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in 
de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daaren-
tegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een 

mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, 
overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt 
een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’ 

7 Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei:  
8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, 
maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren 
zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.  
10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: 
Luister en begrijp het goed: 11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de 
mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.  

12 Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 
Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot 

aan namen? 13 Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn 
hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. 14 Laat 
hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een 

blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. 15 Petrus antwoord-
de en zei tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. 16 Maar Jezus zei: 
Bent ook u nog altijd onwetend? 17 Ziet u niet in dat alles wat de 
mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden 

wordt? 18 Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit 
het hart, en die verontreinigen de mens. 19 Want uit het hart komen 
voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, 
diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. 20 Deze dingen zijn het die de 
mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontrei-

nigt de mens niet.’ 
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Dag 6 Filippenzen 3:7-16.Jaag naar heiliging! Grijp het! Je bent door Jezus Christus gegrepen 

7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies 
gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het 
kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille 

van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik 

wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen 
rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de 

rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Chris-
tus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in 

zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop mis-
schien ook zelf uit de dood op te staan.  

12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd 
vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij 

gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al 
heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en 

richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemel-
se prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15 Hierop moeten 
wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt 

anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In 
ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. 

7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade 
beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de 
voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om 

Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuilig-

heid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, 
niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het 

geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door mid-
del van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van 
Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan 

Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de 
opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al 
volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben 

ik ook door Christus Jezus gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat 
ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, 
mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de 

roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 15 Laten wij dan, 
die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets 
anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. 16 Maar tot zover 
wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij 

eensgezind zijn. 

 

Dag 7 1 Petrus 1:13-19. Word heilig in alles wat je doet 

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en 
vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus 

Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet 
opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwe-

tend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten 
heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers 
geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17 En aangezien u hem 
die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, 

Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor 

hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als 
zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw 

voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam 
zonder smet of gebrek, van Christus. 

13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en 
hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring 

van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvor-
mig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid 
waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook 
zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees 
heilig, want Ik ben heilig. 17 En als u Hem als Vader aanroept Die 
zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in 

de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 
18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of 
goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de 
vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, 
als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 

 

Dag 8 1 Petrus 2:11-12.Leid een heilig leven te midden van de ongelovigen (vgl. 1 Petrus 4:12-16) 

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van 
huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlan-

gens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden van de ongelo-
vigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, 

door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de 

dag waarop hij komt rechtspreken.  

 
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef 
die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u 
deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en 

des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopen-

baard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus 
draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God 

in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat 
hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar 
als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam 

tot eer van God. 

11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te ont-
houden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 

12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu 
van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die 

zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar 
hen omgezien wordt.  

 

12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw 
beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 

13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het 
lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heer-

lijkheid mag verblijden en verheugen. 14 Als u smaad wordt aangedaan 
om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de 

heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel 

gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 

15 Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of 
kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders 

bemoeit. 16 Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor 
niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. 
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Dag 9  2 Petrus 1:3-11. Maak je roeping en uitverkiezing waar door heilig te leven 

3 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor 
een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door 

zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, 
rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de 

wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen 

aan de goddelijke natuur. 5 Span daarom al uw krachten in om uw 
geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met ken-

nis, 6 uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, 
uw volharding met vroomheid, 7 uw vroomheid met liefde voor uw 
broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde 

voor allen. 8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis 
van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9 Wie ze 
niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere 

zonden gereinigd is. 10 Span u daarom des te meer in om uw roeping 
en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles 

doet, komt u nooit ten val 11 en zal u onbelemmerd toegang worden 
verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus 

Christus 

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot 
het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons 
geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft 
Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor 

deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er 
door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. 5 En daarom moet u 
zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te 

voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de 
zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7 aan de 
godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. 
8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u 
niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere 

Jezus Christus betreft. 9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig 
zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroege-

re zonden vergeten is. 10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om 
uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u 

nooit meer struikelen. 11 Want zo zal u in rijke mate de toegang wor-
den verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, 

Jezus Christus. 

 

Dag 10 Leviticus 19:2 en 19:11-18. Wees heilig, want de HEER is heilig 

2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de 
HEER, jullie God, ben heilig. 

 

11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12 Leg geen valse eed 
af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je 

God. Ik ben de HEER.  

13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn 
loon nog op dezelfde dag uit. 14 Spreek geen vloek uit over een dove 
en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag 

voor je God. Ik ben de HEER.  

15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken 
niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig 

recht over je naasten. 16 Breng het leven van een ander niet in gevaar 
door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.  

17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep 
hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld 

op je 18 door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste 
lief als jezelf. Ik ben de HEER. 

2 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: 
Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. 

11 U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedrie-
gen.  

12 U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van 
uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE. 

13 U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon 
van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende 

morgen. 

14 U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen 
struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEE-

RE. 

15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij 
trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op recht-

vaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 

16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u 
mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE. 

17 U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker 
terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. 

18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksge-
noten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. 

 


