Studie 5. Eerste rode draad: De messiaanse geslachtslijn

Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus

Gods eerste belofte aan de mensen
Genesis 3:15 HSV. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen
in de hiel.’
Genesis 3:6 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te
eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die
begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam
van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar
was, en hij at ervan.

Genesis 3:15 HB. 15 De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen,
zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de
kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen."
Jakobus 4:4 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat
de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu
een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God
aangemerkt.

A. De strijd van Adam tot Noach
Genesis 3:15 HSV. 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u
en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u
de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Genesis 4:1-8 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en
zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de
HEERE gekregen! 2 En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel
werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem.
3 En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst
van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. 4 Ook Abel
bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun
vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, 5 maar op
Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote
woede en liet hij zijn hoofd zakken.
6 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken
en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? 7 Is het niet zo dat u, als
u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede
doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú
moet over hem heersen. 8 En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het
gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel
en hem doodde.
Genesis 5:1-32 Bijbel
Genesis 6:1-4 NBG. 1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te
vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de
zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen
zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide:
Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan

hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.
4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de
zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun
(kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen
van naam.
Genesis 6:5-7,11-13 5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de
mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn
hart elke dag alleen maar slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er
berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het
bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die
Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het
vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik
heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.
11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde
was vol met geweld. 12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was
verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de
aarde. 13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is
voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld
met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.
Genesis 6:8-9 8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een
rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde
met God.
Genesis 6:14–8:22 Bijbel

B. De strijd van Noach tot Jakob
Genesis 11:26-32 26 Terah had zeventig jaar geleefd, toen hij Abram,
Nahor en Haran verwekte .27 Dit zijn de afstammelingen van Terah:
Terah verwekte Abram, Nahor en Haran; en Haran verwekte Lot.
28 Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terah, in zijn
geboorteland, in Ur van de Chaldeeën. 29 En Abram en Nahor
namen zich vrouwen; de naam van Abrams vrouw was Sarai, en de
naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader
van Milka en Jiska. 30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had geen kind.
31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon
van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon
Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het
land Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar
wonen. 32 De dagen nu van Terah waren tweehonderdvijf jaar, en
Terah stierf in Haran.
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Genesis 12:3 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik
vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend
worden.
Genesis 15:5 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar
de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem:
Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
Genesis 22:17-18 HSV. 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw
nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het
zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van
zijn vijanden in bezit hebben.
18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
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Genesis 21:1-7 1 De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd
had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had. 2 Sara werd
zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de
vastgestelde tijd die God hem genoemd had. 3 Abraham gaf zijn
zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Izak.
4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was,
zoals God hem geboden had. 5 Abraham was honderd jaar oud, toen
zijn zoon Izak hem geboren werd. 6 Sara zei: God heeft mij doen
lachen; ieder die het hoort, zal met mij meelachen. 7 Verder zei zij:
Wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst
gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.
Genesis 26:4 HSV. 4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de
sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw
nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden,
Genesis 25:21 21 Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn
vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem
verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.

Genesis 28:13-14 HSV. 13 En zie, de HEERE stond boven aan die
ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en
de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw
nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de
aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het
noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten
van de aardbodem gezegend worden.
Genesis 27:41 41 Ezau haatte Jakob om de zegen waarmee zijn vader
hem gezegend had, en Ezau zei in zijn hart: De dagen van rouw over
mijn vader naderen; dan zal ik mijn broer Jakob doden.
Genesis 28:15 15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal
waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik
zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!
Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen
de volken gehoorzamen.

C. De strijd van Jakob tot Mozes
Exodus 1:7-22 7 werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich
overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het
land vol van hen werd.
8 Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet
gekend had. 9 Hij zei tegen zijn volk: Zie, het volk van de Israëlieten
is talrijker en machtiger dan wij. 10 Kom, laten wij er verstandig
tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat
er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden
aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. 11 En zij
stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om
het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de
farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. 12 Hoe meer zij het echter
onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich
uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten.
13 De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich
werken. 14 Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar
werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en door allerlei werk
op het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, met
harde hand. 15 Bovendien zei de koning van Egypte tegen de
vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de
een Sifra was en de naam van de ander Pua, 16 hij zei: Als u de
Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen
baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het
een dochter is, mag zij blijven leven. 17 De vroedvrouwen vreesden
echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen
gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven.
18 Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei
tegen hen: Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven
laat? 19 De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: Omdat de
Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij
zijn sterk. Zij hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen
is aangekomen. 20 Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en
het volk werd talrijk en zeer machtig. 21 En het gebeurde, omdat de
vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen nakomelingen schonk
22 Toen gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren
worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in
leven laten
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Exodus 3:1-12 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader
Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de
woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel
van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van
een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het
vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik
nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de
doornstruik niet verbrandt. 4 Toen de HEERE zag dat hij ging
kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei:
Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 En Hij zei: Kom hier niet
dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u
staat, is heilige grond. 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken.
7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk,
dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege
hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8 Daarom
ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de
Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim
land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de
Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 Nu dan, zie, het
geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik
heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen
onderdrukken. 10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden,
en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 11 Mozes zei
echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de
Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal
met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als
u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.
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Exodus 32:1-6 1 Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes
van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aäron, en zij zeiden
tegen hem: Sta op, maak voor ons goden die vóór ons uit gaan, want
die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft – wij
weten niet wat er met hem gebeurd is. 2 En Aäron zei tegen hen:
Ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in
hun oren hebben, af, en breng ze bij mij. 3 Toen rukte heel het volk
de gouden ringen die ze in hun oren hadden, af en zij brachten ze bij
Aäron. 4 Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een
graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit
zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben.
5 Toen Aäron dat zag, bouwde hij er een altaar voor, en Aäron
kondigde aan: Morgen is er een feest voor de HEERE! 6 Zij stonden
de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook
dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken;
vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren.

Exodus 32:7-14 7 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga, daal af, want
uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk
gehandeld. 8 Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun
geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij
buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden,
Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. 9 Ook zei de HEERE
tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk.
10 Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt
en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. 11 Maar
Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te
stemmen, en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen
Uw volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte
geleid hebt? 12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade
bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden
en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn
varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. 13 Denk aan
Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf
hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk
maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover Ik
gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor
eeuwig in erfbezit nemen. 14 Toen kreeg de HEERE berouw over
het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.
Genesis 32:13 13 Hij overnachtte daar die nacht; en hij nam een deel
van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer.

D. De strijd van Mozes tot koning David
2 Korintiërs 6:16 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God

Matteüs 12:28-30 28 Maar als Ik door de Geest van God de demonen
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. 29 Of hoe
kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad
roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn
huis leegroven. 30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet
met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
Openbaring 17:14 HSV. 14 Ze binden de strijd aan met het lam,
maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer
en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen,
zijn trouw.
Openbaring 19:16 HSV. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de
naam ‘Hoogste Heer en koning’.
Psalm 2:7 HSV. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft
tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
Hebreeën 1:5 HSV. 5 Want tegen wie van de engelen heeft ooit
gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik
zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon
zijn?
Jeremia 23:5 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor
David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als
Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en
gerechtigheid doen op de aarde.
1 Samuël 18:10-11 10 De volgende dag gebeurde het dat de boze
geest van God weer vaardig werd over Saul, en hij raakte binnenshuis
in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had
Saul een speer in zijn hand, 11 en Saul wierp de speer en zei: Ik zal
David aan de wand spietsen, maar David ontweek hem tot tweemaal
toe.
2 Samuël 15:1-19:43 zie Bijbel
Jesaja 14:24,27 24 De HEERE van de legermachten heeft gezworen:
Voorwaar, zoals Ik het Mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren,
en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen.
27 Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou
het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan
afwenden?

en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals
God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen
wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
Efeziërs 2:19-22 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van
God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele
gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de
Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van
God, in de Geest.
1 Petrus 2:4-6,9-10 4 en kom naar Hem toe als naar een levende
steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God
uitverkoren en kostbaar,5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen,
gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om
geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus
Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal
niet beschaamd worden.
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die
voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder
ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
Jesaja 9:5-6 NBG. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt
hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op
de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en
grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
De ijver van de H der heerscharen zal dit doen.
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E. De strijd van David tot koning Achaz
2 Koningen 11:1-3 1 Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat
haar zoon dood was, stond zij op en bracht zij heel het koninklijk
nageslacht om. 2 Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de
zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg
uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht
werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En zij
verborgen hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd. 3 Hij bleef
zes jaar met haar verborgen in het huis van de HEERE, terwijl
Athalia over het land regeerde.

2 Koningen 16:5 5 Toen trok Rezin, de koning van Syrië, met Pekah,
de zoon van Remalia, de koning van Israël, ten strijde tegen
Jeruzalem. Zij belegerden Achaz, maar waren niet tot strijden in
staat.
Jesaja 7:14 14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de
maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam
Immanuel geven.
Matteüs 1:23 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon
baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent
dat: God met ons.

F. De strijd van Achaz tot Ester
Ester 3:13 13 De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle

en de vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat
is de maand Adar, en hun bezit te plunderen.

gewesten van de koning, met het bevel alle Joden weg te vagen, te
doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen

G. De strijd van Ester tot Betlehem
Openbaring 12:4-5 4 En zijn staart veegde het derde deel van de

4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet
van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van
God komt.
5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem
op het hoogste gedeelte van de tempel, 6 en hij zei tegen Hem: Als U
de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat
geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U
op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan
een steen stoot.
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere,
uw God, niet verzoeken.
8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en
hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun
heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U
knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en
dienden Hem.
Johannes 8:44 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten
van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af,
en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is,
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
Matteüs 12:28 28 Maar als Ik door de Geest van God de demonen
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.
Kolossenzen 2:15 15 Hij heeft de overheden en de machten
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen
getriomfeerd.

sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond
voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te
verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.5 En zij baarde een
Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een
ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn
troon.
Johannes 4:22 22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij
weten, want de zaligheid is uit de Joden.
Openbaring 12:9 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk
de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld
misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden
met hem neergeworpen.
Jesaja 14:24,27 24 De HEERE van de legermachten heeft gezworen:
Voorwaar, zoals Ik het Mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren,
en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen.
27 Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou
het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan
afwenden?
Matteüs 2:16 16 Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen
bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit
en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat
gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming
met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had.
Matteüs 4:1-11 1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de
woestijn om verzocht te worden door de duivel.2 En nadat Hij
veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte
honger. 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon
bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
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