Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 10. De geschiedenisboeken
B. Typologie: gebruik van beelden in de Bijbel
Genesis 17:7,10,26-277 Ik sluit een verbond met jou en met je

twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede

16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God,
door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij

nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend
verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.
10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen
en jongens moeten worden besneden.
26 Zo werden op een en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël
besneden 27 en ook al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn
huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht.
Exodus 19:3-63 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
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.’
Jesaja 56:3-83 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.
Efeziërs 2:11-2211 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw
afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen
die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds
niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap
van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de
beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en
zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus
Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede,
hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur
van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn
geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die

verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij
waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot
de Vader.
19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers,
net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als
de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor
steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie
ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door
zijn Geest.
1 Petrus 2:4-5,9-10 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door
de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn
kostbaarheid, 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 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 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.
Deuteronomium 7:6 6 Want u bent een volk dat aan de H E E R , uw
God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle
andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.
1 Petrus 2:99 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.
Psalm 107:32 NBG 32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des
volks, en Hem loven in de raad der oudsten.
Matteüs 16:18 NBG 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze
petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk
zullen haar niet overweldigen.

C. Drie beelden in het Oude Testament: schepping,
exodus en terugkeer uit de ballingschap
Genesis 1:2 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over

Job 38:8-158 En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de
schoot van de aarde brak?
9 Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met
donkere nevels. 10 Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af
met deur en grendelbalk, 11 en zei: “Tot hiertoe en niet verder, dit is
de grens die ik je trotse golven stel.”
12 Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats
gewezen, 13 om de uiteinden van de aarde te pakken en de
goddelozen van haar af te schudden?

de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
Genesis 1:9-10 9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één
plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.
10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water
noemde hij zee. En God zag dat het goed was.
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14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm,
haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
15 Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht, hun
opgeheven arm wordt gebroken.
Job 26:12 12 Met zijn kracht doet hij de zee bedaren
en met zijn vaardigheid verdelgt hij Rahab.
Psalm 89:10-11 10 U heerst over de hoog rijzende zee –
verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust.
11 U hebt Rahab verpletterd en doorboord,
met krachtige arm uw vijanden verstrooid.
Psalm 104:25-26 25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt
het, zonder tal, van dieren, klein en groot. 26 Daar bewegen de
schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te
spelen.
Job 40:15–41:26 Bijbel
Exodus 14:21-22 21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de
H E E R liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een
krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in
droog land. Het water spleet, 22 en zo konden de Israëlieten dwars
door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het
water op als een muur.
Jesaja 51:9-10 9 Ontwaak, ontwaak, arm van de H E E R , en bekleed
u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde, het water in de diepte, die
een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk
kon gaan?

Psalm 74:13-15 13 U hebt door uw kracht de zee gespleten
en de koppen van monsters op het water verpletterd, 14 u hebt de
schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de
dieren in de woestijn, 15 u hebt bronnen en beken laten
ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd.
Psalm 87:4 4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea,
Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’
Jesaja 30:7 7 De hulp van Egypte is loos en leeg; dus noem ik het
Rahab, Tandeloos monster.
Ezechiël 29:3-5 3 Spreek en zeg: zo zegt de Here HE R E : zie, Ik zàl u,
Farao, koning van Egypte! gij machtig monster, dat ligt te midden
van uw Nijlarmen, dat zegt: van mij zijn mijn Nijlarmen, zelf heb ik
ze voor mij gemaakt.
4 Haken ga Ik slaan in uw kaken, de vissen van uw Nijlarmen zal Ik
aan uw schubben doen vastkleven; dan zal Ik u ophalen uit uw
Nijlarmen met al de vissen van uw Nijlarmen, die aan uw schubben
vastkleven; 5 en Ik zal u neerwerpen in de woestijn, u met al de
vissen van uw Nijlarmen. Op het open veld zult gij neervallen; gij
zult niet opgeraapt noch weggehaald worden; aan het gedierte der
aarde en aan het gevogelte des hemels geef Ik u tot spijs.
Jesaja 43:5-7 5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van
het oosten komen en vergader u van het westen. 6 Ik zeg tot het
noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn
zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die
naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer,
die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.
Jesaja 27:1 1 Te dien dage zal de HE R E met zijn fel, groot en sterk
zwaard bezoeking brengen over de Leviatan, de snelle slang, over de
Leviatan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in de zee
doden.

D. Het tegenbeeld in het Nieuwe Testament van de
beelden in het Oude Testament
2 Korintiërs 4:6 6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne
uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Christus.
2 Korintiërs 5:17 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Galaten 6:15 15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent
niets, maar of men een nieuwe schepping is.
Romeinen 8:19-21 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de
schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de
schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig,
maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de
vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.
Openbaring 21:5 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik
maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden
zijn getrouw en waarachtig.
Openbaring 22:1-5 1 En hij toonde mij een rivier van water des
levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van
het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier
staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere
maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn
tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En
de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn
dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht
zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen
nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der
zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als
koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
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2 Petrus 3:13 13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Matteüs 2:15 15 en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat
vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken
heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
Hosea 11:1 1 Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit
Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
1 Petrus 1:9-12 9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de
zaligheid der zielen. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de
profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u
ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en
op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was,
doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods
luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap
niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap
u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht,
gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.
Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Exodus 12:5 5 Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij
nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.
Johannes 1:29 29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en
zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
1 Petrus 1:19 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van
een onberispelijk en vlekkeloos lam.
1 Korintiërs 5:7-8 7 Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg.
U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam,
Christus, is geslacht. 8 Laten we daarom het feest niet vieren met de
oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde
brood van reinheid en waarheid.
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1 Korintiërs 10:1-2 1 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat
onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en
allemaal door de zee trokken, 2 dat ze zich allemaal in de naam van
Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.
1 Korintiërs 10:3-123 En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke
voedsel 4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze
dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was
Christus. 5 Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen
bezwijken in de woestijn.
6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het
kwade, zoals zij. 7 Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over
wie geschreven staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken
en het stond op om te dansen.’ 8 Laten we geen ontucht plegen,
zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag
drieëntwintigduizend. 9 En laten we Christus niet tarten, zoals
anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten.
10 En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want
daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11 Wat hun
overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om
ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. 12 Laat
daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat
hij niet valt.
Hebreeën 3:7–4:3 Bijbel
Jesaja 40:9 9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Jesaja 52:7 7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
Jesaja 61:1-2a 1 De geest van God, de H E E R , rust op mij,
want de H E E R heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun
vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om
een genadejaar van de H E E R uit te roepen
Handelingen 13:32-33 32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat
God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen
gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat
hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm
geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.”
Romeinen 10:15 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is
uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed
nieuws verkondigen.
1 Korintiërs 15:1-4 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het
evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat
uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de
boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot
geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb
ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze
zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven
en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,

Jesaja 40:3 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de H E E R een weg
door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
Marcus 1:1-5 1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon
van God.
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn
bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer
gereed, maak recht zijn paden!”’
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo
vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle inwoners van Judea en
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier
de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
Jesaja 49:5-6 5 Toen sprak de H E E R , die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij
de H E E R en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. 6 Hij zei: ‘Dat je
mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de
overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik
brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
Handelingen 13:46-48 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 die voor het eeuwige
leven bestemd waren aanvaardden het geloof.
Handelingen 26:22b-23 22b daarbij zeg ik niets anders dan wat
volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, 23 namelijk dat de
messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou
opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te
verkondigen.’
Jesaja 65:17-25; 66:2222 Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
die ik maak zullen voortbestaan – spreekt de H E E R –, zo zullen
jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan.
2 Petrus 3:1313 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont.
Openbaring 21:11 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er
niet meer.
Kolossenzen 2:1717 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt –
de werkelijkheid is Christus.
Hebreeën 10:11 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.

E. Het geschiedenisboek ‘Jozua’
Matteüs 1:21 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus,

binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit
voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
Hebreeën 4:1-7 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,

want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Hebreeën 4:8-11 8 Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou
God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. 9 Er
wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is
binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het
zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen
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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! 4 Over de zevende dag wordt immers
ergens gezegd: ‘En op de zevende dag rustte God van al zijn werk,’
5 terwijl hier wordt gezegd: ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn
rust.’ 6 Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen binnengaan.
En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er
vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, 7 legt God
nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover hij, zoals eerder is
opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: ‘Horen jullie
vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.’
Hebreeën 2:10 10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen
achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de
bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke
volmaaktheid te voeren.
Openbaring 14:13 13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de
Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun
inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’
Handelingen 17:6 HSV 6 Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij
Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen
luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben,
zijn ook hier gekomen
Handelingen 1:1 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en
het onderricht van Jezus beschreven,
Hebreeën 1:1-2 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft
God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten,
2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door
zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie
hij de wereld heeft geschapen.
Matteüs 24:14 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de
hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het
einde komen.
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Handelingen 1:8 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in
heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Romeinen 8:31 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God
voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
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.
Jozua 21:45 45 Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had
gedaan. Hij deed ze alle gestand.
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.
Handelingen 13:32-33,48 32 Wij verkondigen u het goede nieuws
dat God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen
gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat
hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm
geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.”
48 Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze
vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige
leven bestemd waren aanvaardden het geloof.
Romeinen 11:11-12,25-27 11 Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch
niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door
hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop
moesten zij afgunstig worden. 12 Maar als hun overtreding al een
rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de
heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen
hebben bekeerd.
25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil
onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht
afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot
het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan zal heel
Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit
Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.
27 Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.’
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