Deltacursus Studie 6. Tweede rode draad: Gods verbond

Bijbelteksten (NBV)

Leviticus 26:12 12 Ik zal in je midden verkeren; ik zal jullie God zijn
en jullie mijn volk.

A. Gods verbond in het Oude Testament
Genesis 17:7 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen,

met Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen
en droegen ze hem schatting af.
Jozua 23:14-16 14 Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens
wacht, moet u goed beseffen dat de H E E R , uw God, geen van de
beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle
gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.
15-16 Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken die hij had
beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen wanneer u de
regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opgelegd. Wanneer
u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u
wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Dan zal zijn
woede tegen u losbarsten en zult u heel snel worden weggevaagd uit
dit goede land, dat u van hem gekregen hebt.’
Genesis 13:16 16 En ik zal je zo veel nakomelingen geven als er stof
op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de
aarde.
Genesis 15:5 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar
de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde
hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’
Genesis 22:17 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen
geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand
langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden
in bezit krijgen.
Deuteronomium 10:22 22 met zeventig personen trokken uw
voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de
sterren aan de hemel!
1 Koningen 3:8 8 Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden,
een volk zo talrijk dat het niet te tellen is.
2 Kronieken 1:9 9 Laat nu, H E E R , mijn God, uw belofte aan mijn
vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning
over een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde
1 Koningen 4:20 20 De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als
zandkorrels aan de zee. De mensen hadden volop te eten en te
drinken en waren gelukkig.
Genesis 15:5, 18 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens
naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij
verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’
18 Die dag sloot de H E E R een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei
hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan
de grote rivier, de Eufraat
Genesis 16:10 10 En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen
geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn.
Genesis 18:17 17 De H E E R dacht: Waarom zou ik voor Abraham
geheimhouden wat ik van plan ben?
Romeinen 4:17a 17a Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader
van vele volken gemaakt.’
Galaten 3:7-9,29 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van
Abraham zijn.
29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van
Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Openbaring 7:9 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die
niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In
het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de
troon en voor het lam.
Genesis 12:2 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik
zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.

met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw
God zijn en die van je nakomelingen.
Exodus 6:2-8 2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de H E E R . 3 Ik ben
aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de
Ontzagwekkende, maar mijn naam H E E R heb ik niet aan hen
bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän
aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben
gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de
slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en
dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen
hen zeggen: “Ik ben de H E E R . Ik zal de last die de Egyptenaren
jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan
bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de
Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en
ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de H E E R , jullie
God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is
opgelegd. 8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan
Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit
geven. Ik ben de H E E R .”’
Deuteronomium 29:13 13 Niet alleen met u, die hier nu ten
overstaan van de H E E R , onze God, bijeen bent, sluit ik dit verbond
Jeremia 7:23 23 Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij
gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn.
Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.”
2 Korintiërs 6:16 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te
maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun
God zijn en zij mijn volk.
Genesis 12:1-3,7 HSV Bijbel
Genesis 15:18 18 Die dag sloot de H E E R een verbond met Abram.
‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van
Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat
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.
Galaten 3:8,16 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere
volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham
verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’
16 Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let
wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het
gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus.
Genesis 15:18 18 Die dag sloot de H E E R een verbond met Abram.
‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van
Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat
Jozua 21:43-45 43 Zo schonk de H E E R Israël het hele land, zoals hij
hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in
bezit en gingen er wonen. 44 En de H E E R gaf hun vrede aan al
hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van
hun vijanden kon tegen hen standhouden, de H E E R leverde al hun
vijanden aan hen uit. 45 Hij brak niet één van de beloften die hij
Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand.
1 Koningen 5:1 1 Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken
tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, en tot aan de grens
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Genesis 24:35 35 De H E E R heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is geworden: hij heeft hem schapen, geiten en
runderen gegeven, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en
ezels.
Galaten 3:16 16 Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn
nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen
betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is
Christus.
Romeinen 11:25-26a HSV 25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen
weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen
oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat
de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26 En zo zal heel Israël zalig worden

Openbaring 5:9-10 9 En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het
om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent
geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle
landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit
hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als
koningen heersen op aarde.’
Openbaring 21:3,7 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij
zal mijn kind zijn.

B. Gods verbond omvat ook alle andere verbonden
in het Oude Testament
Genesis 3:15 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen

halen.’
Kolossenzen 1:13-14 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de
duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze
zonden.
Romeinen 16:20 20 De God van de vrede zal Satan nu spoedig
vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij
met u.
Openbaring 20:10 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel
zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze
God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias.
Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en
nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.
Genesis 12:1-3, 1 De H E E R zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land,
verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land
dat ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je
aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.
Genesis 17:7. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen,
met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw
God zijn en die van je nakomelingen.
Genesis 22:18. 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend
te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
Genesis 26:4. 4 Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan
de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op
aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.
Genesis 28:14. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op
de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het
oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen
wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
Galaten 3:16 16 Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn
nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen
betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is
Christus.
Jesaja 42:6-7 NBG 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid,
uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk,
tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen
uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten
zijn.
Jesaja 49:3,6 NBG 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël,
in wie Ik Mij zal verheerlijken.
6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn
om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van
Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn

jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de
hiel.’
1 Johannes 3:8b 8b De Zoon van God is dan ook verschenen om de
daden van de duivel teniet te doen.
Matteüs 12:28-29 HSV 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.
Kolossenzen 2:15 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en
krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus
over hen getriomfeerd.
Hebreeën 2:14 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en
bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood
definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel
Openbaring 12:7-12 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël
en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn
engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er
voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de
aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt
genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen
werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in
de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap
van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn
messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag
en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben
hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis
overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun
dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen!
Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is
woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’
Openbaring 20:1-3 HSV 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel
met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan,
en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en
sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de
volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde
gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden
losgelaten.
Matteüs 24:14 HSV 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in
heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken;
en dan zal het einde komen.
Johannes 12:31-32 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer
ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe
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heil reike tot het einde der aarde.
Marcus 16:15 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
Matteüs 28:19a 19a Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen
Exodus 2:24-25. 24 God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het
verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 25 Hij
zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.
Exodus 3:6-17. 6 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 durfde niet naar God te kijken.
7 De H E E R zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte
aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers
gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen
uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte
naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit
van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten,
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De
jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb
gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom
stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit
Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je
zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je
het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg
vereren.’
13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen:
“Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen
antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de
Israëlieten: “I K Z A L E R Z I J N heeft mij naar u toe gestuurd.”’
15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De H E E R heeft mij
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God
van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor
altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle
komende generaties.’” 16 Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen
en zeg tegen hen: “De H E E R , de God van uw voorouders, is aan
mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft
gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik
heb mij jullie lot aangetrokken. 17 Ik heb besloten om jullie uit de
ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat
overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.’”
Exodus 6:2-7. Mozes opnieuw geroepen
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de H E E R . 3 Ik ben aan Abraham,
Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn
naam H E E R heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen
mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin
zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de
Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd.
6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de H E E R . Ik zal
de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie
uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie
verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen
als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik,
de H E E R , jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door
de Egyptenaren is opgelegd.
Exodus 19:3-6. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De H E E R riep
hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de
kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben
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opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen
heb en je hier bij mij heb gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte
neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit
voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele
aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een
heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
Galaten 3:17-19 HSV 17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds
door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt
door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet
krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte;
maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig
geschonken.
19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de
overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het
beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar
beschikt.
Exodus 19:6 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig
volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
1 Petrus 2:9-10 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich
verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit
de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens
was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u
niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Jeremia 33:20-22 20 ‘Dit zegt de H E E R : Als mijn verbond met de
dag en de nacht kon worden tenietgedaan, zodat de dag en de nacht
niet meer op tijd zouden aanbreken, 21 dan zou ook mijn verbond
met mijn dienaar David kunnen worden tenietgedaan. Dan zou er
geen nakomeling van David op zijn troon zitten. Dan zou ook mijn
verbond met mijn dienaren de Levitische priesters kunnen worden
verbroken. 22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand
van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht
van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen.
Exodus 19:6 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig
volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
1 Kronieken 17:11-14,20-23 11 Wanneer je leven voorbij is en je met
je voorouders verenigd wordt, zal ik je laten opvolgen door een van je
eigen nakomelingen en hem een bestendig koningschap schenken.
12 Hij zal voor mij een huis bouwen, en ik zal ervoor zorgen dat zijn
troon nooit wankelt. 13 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor
mij een zoon, en ik zal hem nooit mijn gunst ontnemen zoals je
voorganger. 14 Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in
mijn koninkrijk, en zijn troon zal nooit wankelen.”’
20 Het is zoals ons altijd is voorgehouden, H E E R : zoals u is er
geen, er bestaat geen andere god dan u. 21 En wie kan zich meten
met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor u zich
hebt ingezet om het vrij te kopen en tot uw volk te maken, om zo
voor uzelf een naam te vestigen door grootse en indrukwekkende
daden: omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u
vreemde volken verdreven. 22 U hebt uw volk Israël voor altijd aan u
toegewijd, en u, H E E R , bent hun tot God.
Jeremia 33:14-17 14 De dag zal komen – spreekt de H E E R – dat ik
de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal
doen. 15 Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een
rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het
land zal handhaven. 16 Dan wordt Juda verlost en de inwoners van
Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De
H E E R is onze gerechtigheid”.
Psalm 110:1,4 1 Van David, een psalm.
De H E E R spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn
rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’
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Jeremia 33:25-26 25 Maar dit zegt de H E E R : Ik heb een verbond
met de dag en de nacht gesloten en de hemel en de aarde aan vaste
wetten onderworpen. 26 Zomin als ik die zal verwerpen, zal ik het
nageslacht van Jakob en van mijn dienaar David verwerpen. Ik zal
altijd een van zijn nakomelingen laten heersen over het nageslacht
van Abraham, Isaak en Jakob. Ik zal hun lot ten goede keren en mij
over hen ontfermen.’
1 Kronieken 17:11 11 Wanneer je leven voorbij is en je met je
voorouders verenigd wordt, zal ik je laten opvolgen door een van je
eigen nakomelingen en hem een bestendig koningschap schenken.
Genesis 22:18 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend
te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
Hebreeën 8:1-2 1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester
hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van
de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware
heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is
opgericht.
Openbaring 19:16 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam
‘Hoogste Heer en koning’.
Matteüs 12:28 28 Maar als ik door de Geest van God demonen
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Marcus 1:14-15 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging
Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit
was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Hebreeën 1:3 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij
schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de
reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de
rechterzijde van Gods hemelse majesteit
Matteüs 28:18 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde.
Efeziërs 1:20-23 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats
gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en
heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft
alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld,
voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in
allen vervult.
1 Petrus 3:21b-22 21b De doop wast niet het vuil van uw lichaam,
het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u
vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,
1 Petrus 2:5,9-10 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige
priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus
Christus, welgevallig zijn.
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters,
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote
daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u
Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn
ontferming u geschonken.
Openbaring 1:5-6 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.
Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door
zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft
gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer
toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
Exodus 19:6 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig
volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
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Genesis 17:14 14 Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de
voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten
worden, omdat hij het verbond verbroken heeft.’
Leviticus 26 Bijbel
Deuteronomium 28 en 29 Bijbel
Jozua 23:14 14 Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens
wacht, moet u goed beseffen dat de H E E R , uw God, geen van de
beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle
gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.
1 Koningen 4:20 20 De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als
zandkorrels aan de zee. De mensen hadden volop te eten en te
drinken en waren gelukkig.
1 Koningen 5:1 1 Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken
tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, en tot aan de grens
met Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen
en droegen ze hem schatting af.
Jeremia 11:6-14 6 De H E E R vervolgde: ‘Roep in de steden van Juda
en in de straten van Jeruzalem: Luister naar de bepalingen van dit
verbond en leef ze na. 7 Vanaf het moment dat ik jullie voorouders
uit Egypte bevrijdde tot op de dag van vandaag heb ik hun steeds
bezworen naar mij te luisteren. 8 Maar zij luisterden niet en waren
ongehoorzaam, ze lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig
hart. Toen heb ik mijn bedreigingen waargemaakt. Ik had hun
geboden dit verbond na te leven, maar dat hebben ze niet gedaan.’
9 De H E E R zei tegen mij: ‘Ik heb ontdekt dat de bevolking van
Juda en Jeruzalem tegen mij samenzweert. 10 Ze zijn tot dezelfde
wandaden vervallen als hun voorouders, die al weigerden mijn
geboden na te leven; ze zijn achter andere goden aan gelopen en
hebben die vereerd. Zowel Israël als Juda heeft het verbond
verbroken dat ik met hun voorouders gesloten had. 11 Daarom – dit
zegt de H E E R : Ik tref hen met onheil waaraan ze niet kunnen
ontkomen. Ze zullen mij om hulp roepen, maar ik zal niet naar hen
luisteren. 12 De steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem
zullen de goden om hulp roepen voor wie zij nu wierook branden.
Maar die komen hen in hun nood niet helpen, 13 ook al telt Juda
evenveel goden als steden en heeft Jeruzalem in elke straat een
wierookaltaar voor Baäl, de god van de schande.
14 Jeremia, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden,
want ik luister niet als zij me in hun nood om hulp roepen.
2 Koningen 17:1-41 Bijbel
2 Koningen 23:4-27 Bijbel
2 Koningen 25:8-12,21,26 8 Op de zevende dag van de vijfde maand,
in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van
Babylonië, trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn
lijfwacht, Jeruzalem binnen. 9 Hij stak de tempel van de H E E R in
brand, en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van
Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden gingen in vlammen op.
10 Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de
stadsmuren van Jeruzalem neer. 11 De mensen die nog in de stad
over waren, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen
weggevoerd, evenals degenen die naar de koning van Babylonië
waren overgelopen, kortom, iedereen die nog over was. 12 Slechts de
allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te
zorgen.
21 De koning van Babylonië liet hen in Ribla, in het gebied van
Hamat, ter dood brengen. Zo werd Juda uit zijn land weggevoerd in
ballingschap.
26 Uit angst voor de Chaldeeën nam daarop heel het volk, van hoog
tot laag, met de bevelhebbers van het leger de vlucht naar Egypte.
Jozua 23:15-16 15-16 Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken
die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen
wanneer u de regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opge-
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overvloedig zijn. 23 Want God, de H E E R van de hemelse machten,
heeft tot vernietiging van het hele land besloten.
Romeinen 11:1-5 1 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms
verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een
nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. 2 God
heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten.
Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God
aanklaagt? 3 ‘Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren
verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op
mijn leven voorzien.’ 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan
hem? ‘Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die
hebben niet voor Baäl geknield.’ 5 Zo is ook nu een klein deel over
dat God uit genade uitgekozen heeft.
Jeremia 31:31-34 31 De dag zal komen – spreekt de H E E R – dat ik
met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen
bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat
verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de
H E E R . 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël
zal sluiten – spreekt de H E E R : Ik zal mijn wet in hun binnenste
leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij
mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met
de woorden: “Leer de H E E R kennen,” want iedereen, van groot tot
klein, kent mij dan al – spreekt de H E E R . Ik zal hun zonden
vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Hebreeën 8:6-13 6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een
eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een
beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere
beloften. 7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan
zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. 8 Maar
God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt
de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van
Israël en met het volk van Juda. 9 Niet een verbond zoals ik dat sloot
met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te
leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven.
Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer.
10 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van
Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn
wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun
God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 11 Volksgenoten zullen elkaar
niet meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet meer hoeven te
zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein tot
groot. 12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik
niet meer denken.’ 13 Op het moment dat hij spreekt over een
nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld.
Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij.

legd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt,
zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Dan zal
zijn woede tegen u losbarsten en zult u heel snel worden weggevaagd
uit dit goede land, dat u van hem gekregen hebt.’
1 Koningen 14:15-16 9 Jij hebt je nog slechter gedragen dan al je
voorgangers: je hebt me getergd door je in te laten met andere goden
en godenbeelden te maken, en mij heb je verworpen. 10 Daarom zal
ik nu onheil brengen over het huis van Jerobeam. Alle mannelijke
leden van je familie zal ik uitroeien, van hoog tot laag, ik zal je
koningshuis wegvegen als straatvuil, tot er niets meer van over is.
15 De H E E R zal Israël treffen zoals de wind het riet in het water
heen en weer zwiept. Hij zal de Israëlieten verdrijven uit dit goede
land dat hij aan hun voorouders heeft gegeven. Hij zal ze
uiteendrijven en verjagen tot over de Eufraat, omdat ze hem hebben
getergd door Asjerapalen te maken. 16 Hij zal Israël aan zijn lot
overlaten omdat Jerobeam gezondigd heeft en de Israëlieten tot
zonde heeft aangezet.’
Jeremia 11:3-4 3 Dit zegt de H E E R , de God van Israël: Vervloekt is
eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van het verbond 4 die
ik jullie voorouders heb opgelegd toen ik hen uit de smeltoven van
Egypte haalde. Ik heb gezegd: “Luister naar mij en doe alles wat ik
jullie gebied. Dan zullen jullie mijn volk zijn en zal ik jullie God zijn.
Hosea 1:9 9 Toen zei de H E E R : ‘Noem hem Lo-Ammi, want jullie
zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.’
1 Koningen 19:18 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend
mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben
geknield en hem niet hebben gekust.’
Jesaja 1:8-9 8 Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een
wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het
nauw. 9 Had de H E E R van de hemelse machten ons niet een
laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.
Jesaja 6:13 13 En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook
dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor
een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is
heilig.’
Jesaja 8:17-18 17 Ik stel mijn vertrouwen in de H E E R , hoewel hij
zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op
hem gevestigd. 18 Ik ben, met de kinderen die de H E E R mij heeft
gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de H E E R van de
hemelse machten, die op de Sion woont.
Jesaja 10:20-23 20 Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet
langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het
deel van Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen
op de H E E R , de Heilige van Israël. 21 Een rest zal terugkeren naar
de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. 22 Want, Israël,
al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal
terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal

C. Gods verbond in het Nieuwe Testament
Hebreeën 8:13 13 Op het moment dat hij spreekt over een nieuw

voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Lucas 22:20 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in
gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water
draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat
2 Korintiërs 1:19-20 19 De Zoon van God, Jezus Christus, die wij,
Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook
niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. 20 In
hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook
door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.
2 Korintiërs 6:16 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te
maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun
God zijn en zij mijn volk.

verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat
verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij.
Hebreeën 7:22 22 Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter
verbond.
Hebreeën 8:6 6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een
eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een
beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere
beloften.
Hebreeën 10:9 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw
wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht
te doen zijn.
Matteüs 26:28 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat
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Hebreeën 4:1-3 1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods
rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand
van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te
laten gaan. 2 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als
indertijd aan hen; maar anders dan voor wie het in geloof aannemen,
was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. 3 Omdat wij
echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was:
‘In mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn
rust,”’ – en dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de
wereld voltooid werd!
Openbaring 21:3 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
Hebreeën 8:5 5 Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de
voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes
geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de
tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt
volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’
Hebreeën 10:1 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont
van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf
laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit
met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot
volmaaktheid te brengen.
Hebreeën 9:9-10 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er
worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen
die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;
10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om
bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe
orde.
Kolossenzen 2:17 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt –
de werkelijkheid is Christus.
Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.
Galaten 3:17,19 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar
na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God
bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit
ontkrachten.
19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons
bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie
de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan
een bemiddelaar gegeven.
Kolossenzen 2:14 14 Hij heeft het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het
aan het kruis te nagelen.
Ezechiël 36:25-29 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie
te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal
jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende
hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats
geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens
mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in
het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen
mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.
29 Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren
bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op
jullie afsturen.
Galaten 3:14 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen
van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de
Geest ontvangen.
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Johannes 3:3-8 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie
opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe
kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij
kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer
geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren
wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk,
en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat
ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De
wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet
waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met
iedereen die uit de Geest geboren is.’
Johannes 7:37-39 37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest,
stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij
komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit
het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee
doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden
ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog
niet tot Gods majesteit verheven.
2 Korintiërs 3:16-18 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer
wendt, wordt de sluier weggenomen. 17 Welnu, met de Heer wordt
de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer
aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar
de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 4:6 6 De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht
schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te
verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht
van Jezus Christus.
Hebreeën 9:7-10 7 maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester
binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij
offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid
heeft begaan. 8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg
naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog
dienstdoet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er
worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen
die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;
10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om
bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe
orde.
Hebreeën 10:1-4 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont
van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf
laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit
met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot
volmaaktheid te brengen. 2 Anders zouden die offers allang niet meer
gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden
immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer
hebben. 3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde
offers de zonden weer in herinnering geroepen – 4 bloed van stieren
en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.
Hebreeën 8:12 12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden
zal ik niet meer denken.
Hebreeën 9:14-15 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van
Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen
opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die
tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende
God?
15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers
gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste
verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige
erfdeel ontvangen.
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Romeinen 6:6,12-14 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met
hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige
leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef
niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de
zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van
God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en
stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder
de wet, maar leeft onder de genade.
Hebreeën 8:6-13 zie onder C
Hebreeën 10:14 14 Door deze ene offergave heeft hij hen die zich
door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.
Romeinen 4:13 13 Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en
zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen,
maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.
2 Petrus 3:13 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont.
Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.

Hebreeën 8:13 13 Op het moment dat hij spreekt over een nieuw
verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat
verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij.
Hebreeën 10:9 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw
wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht
te doen zijn.
Lucas 22:20 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in
gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water
draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat
2 Korintiërs 6:16 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te
maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun
God zijn en zij mijn volk.
Galaten 3:26-29 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u
allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u
bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort,
bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Openbaring 21:3 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

D. Gods verbondsvolk
Hosea 1:9 9 Toen zei de H E E R : ‘Noem hem Lo-Ammi, want jullie

op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld
waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand
daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn
inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties
niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door
Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde
lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het
evangelie.
Handelingen 13:38-39, 46-48 38 U moet dus weten, broeders en
zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden
verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen
vrijspraak kon krijgen, 39 wordt door hem geheel vrijgesproken, mits
hij gelooft.
46 Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap
van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar
aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht,
zullen we ons tot de heidenen wenden. 47 Want de Heer heeft ons
het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle
volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’
48 Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze
vol lof over het woord van de Heer, en allen voor het eeuwige leven
bestemd waren aanvaardden het geloof.
2 Korintiërs 1:20 20 In hem worden alle beloften van God ingelost;
en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.
Romeinen 10:12-13 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en
andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn
rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die
de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.
1 Korintiërs 12:13 HSV 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest
tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken,
hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
Galaten 3:28 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen,
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.
Kolossenzen 3:11 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of
Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of
vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.’
Romeinen 9:6 HSV 6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God
vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn
Israël.
Jesaja 56:3-8 3 De vreemdeling die zich met de H E E R heeft
verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De H E E R zondert mij zeker af van
zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre
boom.’ 4 Want dit zegt de H E E R : De eunuch die mijn sabbat in
acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn
verbond,
5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en
een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef
hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.
6 En de vreemdeling die zich met de H E E R heeft verbonden om
hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de
H E E R te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7 hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in
mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. 8 Zo
spreekt God, de H E E R , die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven
waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
Galaten 3:8-9 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere
volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ 9 En dus wordt
iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.
Galaten 3:26-29 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u
allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u
bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort,
bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Johannes 10:16 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit
deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen
naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
Efeziërs 3:2-6 2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak
heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog
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