Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 11. Derde rode draad: De theocratie
A. Het boek Rechters (of Richteren)
Deuteronomium 16:18-20 18 Stel in alle steden die de H E E R , uw

uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U
mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 3 Sta
ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af
aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen
zoon. 4 Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de H E E R
ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn
toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten
bekopen. 5 Nee, dít staat u te doen: u moet hun altaren slopen en
hun gewijde stenen verbrijzelen, hun Asjerapalen omhakken en hun
godenbeelden verbranden. 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.
Jozua 23:1-14 zie Bijbel
Rechters 3:5-7 5 Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken
van Kanaän woonden, te weten de Hethieten, Amorieten,
Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, 6 namen ze hun dochters tot
vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van die volken,
en dienden hun goden.
7 De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de H E E R : ze
vergaten de H E E R , hun God, en dienden de Baäls en de Asjera’s.
Rechters 8:27 27 Gideon liet van dit alles een priestergewaad maken.
Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het als een afgod
kwam vereren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van
Gideon en zijn familie.
Rechters 11:31,34 31 dan zal het eerste dat me bij mijn behouden
thuiskomst tegemoet komt voor u zijn; dat zal ik als brandoffer aan u
opdragen.’
34 Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met
reidansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop.
Zij was zijn enige kind, andere zonen of dochters had hij niet.
Rechters 17:6 6 In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed
wat in zijn eigen ogen goed was.
Rechters 21:25 25 In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen
deed wat in zijn eigen ogen goed was.
Rechters 2:16-19 16 Dan liet de H E E R een rechter optreden om het
volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden. 17 Maar ook
naar hun rechters luisterden ze niet; ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden
ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan: die hadden
de geboden van de H E E R gehoorzaamd, maar zij niet. 18 Steeds
wanneer de H E E R een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want
wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de
H E E R medelijden en verloste hij hen van hun vijanden zolang die
rechter leefde.

God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die
zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag de
rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen
steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van
de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20 Zoek het
recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het
land dat de H E E R , uw God, u zal geven, in bezit nemen.
Richteren 8:22-23 22 De Israëlieten zeiden tegen Gideon: ‘U hebt ons
bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser, en na u
uw zoon, en de zoon van uw zoon.’ 23 Maar Gideon antwoordde:
‘Ik zal uw heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn,
want de H E E R is uw heerser.
1 Samuël 8:7b-9 7b Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als
hun koning. 8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit
Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en
andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9 Geef dus
gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te
wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn.’
Jeremia 18:1-12 1 De H E E R richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga naar de
werkplaats van een pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te
zeggen heb.’ 3 Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker
juist op zijn draaischijf aan het werk was. 4 Als de pot die hij maakte
mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere
pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. 5 De H E E R zei:
6 ‘Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de H E E R . Immers, jullie zijn in mijn handen als
klei in de handen van een pottenbakker. 7 De ene keer zeg ik tegen
een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en
ombrengen – 8 maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt,
dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. 9 De
andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal
opbouwen en planten – 10 maar luistert dat volk daarna niet naar
mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het
goede dat ik had beloofd te doen. 11 Daarom, zeg tegen de inwoners
van Juda en Jeruzalem: Dit zegt de H E E R : Uit mijn hand komt
onheil over jullie en ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke
praktijken, beter je leven. 12 Maar ze zullen antwoorden: “Laat ons
begaan, we willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat
ze zich alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.
Deuteronomium 7:1-6 1 Straks zal de H E E R , uw God, u naar het
land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de
vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de
Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven
volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de H E E R ,

B. De boeken Samuël
1 Samuël 3:10,19-21 10 en de H E E R kwam bij hem staan en riep

1 Samuël 10:1 1 Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste
hem en zei: ‘Hierbij zalft de H E E R u tot vorst over het volk dat
hem toebehoort.’
1 Samuël 16:13 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te
midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van
de geest van de H E E R . Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.
1 Samuël 7:9-10 9 Samuel nam een lammetje en droeg het in zijn
geheel als brandoffer aan de H E E R op. Hij riep de H E E R om
hulp voor Israël, en de H E E R verhoorde hem. 10 Terwijl Samuel
nog met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om
Israël aan te vallen. Maar toen donderde de H E E R met luide stem
tegen de Filistijnen en zaaide zo veel verwarring dat ze tegen Israël
wel het onderspit moesten delven.

net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’
19 Samuel groeide op. De H E E R stond hem bij en bracht alles in
vervulling wat hij had voorzegd. 20 Daardoor kwam iedereen in
Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuel door de
H E E R als profeet was aangewezen. 21 In de jaren daarna bleef de
H E E R in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel
bekend door het woord tot hem te richten.
1 Samuël 4:1 1 En heel Israël luisterde naar Samuels woorden.
1 Samuël 15:1 1 Op een keer zei Samuel tegen Saul: ‘De H E E R
heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk,
over Israël. Luister dus nu naar wat de H E E R te zeggen heeft.
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1 Samuël 12:18 18 Samuel riep de H E E R aan, en meteen liet de
H E E R het onweren en regenen, zodat het volk vervuld werd van
angst voor de H E E R en Samuel.
1 Samuël 15:17-23 17 en Samuel zei: ‘U mag dan in uw eigen ogen
onbelangrijk zijn, toch staat u aan het hoofd van de stammen van
Israël, nietwaar? De H E E R heeft u gezalfd tot koning van Israël,
18 en de H E E R heeft u eropuit gestuurd met de opdracht om de
Amalekieten, die zondaars, te vernietigen en ze te bestrijden tot ze
volledig waren uitgeroeid. 19 Waarom hebt u niet geluisterd naar
wat de H E E R u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit
gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de H E E R ?’
20 ‘Maar ik heb toch geluisterd naar wat de H E E R gezegd heeft!’
wierp Saul tegen. ‘Ik ben er toch op uit getrokken zoals de H E E R
me heeft opgedragen! Koning Agag heb ik gevangengenomen en de
rest van de Amalekieten heb ik gedood. 21 En de soldaten hebben de
beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor
vernietiging gespaard om ze in Gilgal te offeren aan de H E E R , uw
God.’ 22 Daarop zei Samuel: ‘Schept de H E E R meer behagen in
offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan
offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen.
23 Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is
even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de H E E R
verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!’
1 Samuël 13:14 14 Maar nu zal uw koningschap niet standhouden.
De H E E R zal een man naar zijn hart zoeken en hém aanstellen tot
vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden aan wat de H E E R
u bevolen heeft.’
Ezechiël 37:24-27 24 David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en
samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht
nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. 25 Ze zullen wonen
in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van
jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun
kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal
voor altijd hun vorst zijn. 26 Ik sluit met hen een vredesverbond, een
verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven
en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden
staan. 27 Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn
volk zijn.
Genesis 15:18-19 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: 19 het gebied
van de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten,
Jozua 15:63 63 Maar de inwoners van Jeruzalem, de Jebusieten,
konden door de stam Juda niet worden verdreven; ze wonen tot op
de dag van vandaag te midden van de nakomelingen van Juda in
Jeruzalem.
Jozua 16:10 10 Maar de Kanaänieten uit Gezer konden ze niet
verdrijven; die bleven in hun midden wonen, tot op de dag van
vandaag. Ze werden echter gedwongen tot herendienst.
Jozua 18:2-3 2 maar er waren zeven stammen overgebleven die hun
grondgebied nog niet hadden verdeeld. 3 Jozua zei tegen de
Israëlieten: ‘Hoe lang moet die besluiteloosheid nog duren? Wanneer
neemt u nu eindelijk het land in bezit dat de H E E R , de God van
uw voorouders, u geschonken heeft?
1 Koningen 4:20–5:1 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 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.
2 Samuël 8:15 15 David regeerde over heel Israël. Hij behandelde zijn
onderdanen goed en rechtvaardig.
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2 Samuël 7:11-16 11 en ik rechters over mijn volk Israël had
aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te
verlossen. De H E E R zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen:
12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat,
zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig
koningschap schenken. 13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam,
en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een
vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik
hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet,
15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik
verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je
koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal
wankelen.”’
1 Kronieken 17:11-14 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.”’
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 HERE der heerscharen zal dit doen.
2 Samuël 23:1-7 SV 1 Voorts zijn dit de laatste woorden van David.
David, de zoon van Isai zegt, en de man, die hoog is opgericht, de
gezalfde van Jakobs God, en liefelijk [in] psalmen van Israel, zegt: 2
De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op
mijn tong geweest. 3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen
Israels heeft tot mij gesproken: [Er] [zal] [zijn] een Heerser over de
mensen, een Rechtvaardige, een Heerser [in] [de] vreze Gods. 4 En
Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, [wanneer] de zon opgaat, des
morgens zonder wolken, [wanneer] van den glans na den regen de
grasscheutjes uit de aarde [voortkomen]. 5 Hoewel mijn huis alzo
niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld,
dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is [daarin] al
mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het [nog] niet doet uitspruiten. 6
Maar de [mannen] Belials zullen altemaal zijn als doornen, die
weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten; 7
Maar een iegelijk, die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het
hout ener spies; en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden ter
zelver plaats.
2 Samuël 23:1-7 HB 1 Hier volgen de laatste woorden van David:
"David, de zoon van Isaï, spreekt. David, de man die door God werd
grootgemaakt. David, de gezalfde van de God van Jakob. David, de
lieflijke psalmist van Israël: 2 De Geest van de HERE sprak door mij
en Zijn woord lag op mijn tong. 3 De Rots van Israël zei tegen mij:
'Er zal iemand komen, die rechtvaardig heerst en regeert met heilig
ontzag voor God. 4 Hij zal zijn als het morgenlicht, een wolkeloze
dageraad, als de zonneschijn na de regen, waarna het tere gras uit de
aarde omhoog springt.' 5 Is het niet waar dat het zo met mijn
nageslacht zal gaan? Ja, want God heeft een eeuwig verbond met mij
gesloten; Zijn overeenkomst is eeuwig en voor altijd bezegeld. Hij zal
Zich steeds blijven bekommeren om mijn veiligheid en heil. 6 Maar
de goddelozen zijn als dorens die worden weggegooid, want zij
beschadigen de hand die hen aanraakt. 7 Men moet gereedschap
hebben om ze op te ruimen; zij zullen worden verbrand."
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2 Samuël 23:5 5 Zo, met Gods hulp, is ook mijn koningshuis,
want een eeuwig verbond heeft hij me toegezegd,
nauwkeurig opgesteld en onverbrekelijk.
Op zijn hulp kan ik me verlaten,
wat mij dierbaar is laat hij gedijen.
2 Samuël 7:11-16 11 en ik rechters over mijn volk Israël had
aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te
verlossen. De H E E R zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen:
12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat,

zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig
koningschap schenken. 13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam,
en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een
vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik
hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet,
15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik
verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je
koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal
wankelen.”’

C. De boeken Koningen
1 Korintiërs 10:6,11 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten

Jesaja 3:12-15 12 Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit,
woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie leiders zijn verleiders, zij
brengen jullie op een dwaalspoor. 13 De H E E R bereidt zijn
rechtsgeding voor, hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen.
14 Zo luidt de aanklacht van de H E E R tegen de oudsten en de
vorsten van zijn volk: Jullie hebben mijn wijngaard in brand
gestoken en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam.
15 Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en de armen zo zwaar
te mishandelen? – spreekt God, de H E E R van de hemelse machten.
Jeremia 2:8 8 De priesters zeiden niet: “Waar is de H E E R ?”
De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen
tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baäl leiden en
liepen achter goden aan
van wie geen hulp was te verwachten.
Jeremia 27:9-10 9 Luister niet naar je profeten, waarzeggers, droomuitleggers, wolkenschouwers en tovenaars, die jullie steeds oproepen
je niet aan de koning van Babylonië te onderwerpen. 10 Hun profetieën zijn leugens; ze bereiken er slechts mee dat jullie uit je land
worden verdreven. Ik zal jullie uiteenjagen en jullie zullen omkomen.
Jeremia 32:32-35 32 Israël en Juda, de koningen, leiders, priesters en
profeten, alle inwoners van Juda en Jeruzalem, hebben al het
mogelijke kwaad gedaan en mij daarmee gekrenkt. 33 Ze hebben mij
niet gehoorzaamd, maar mij de rug toegekeerd. Hoewel ik hen
telkens weer onderwees, luisterden ze niet naar mijn
terechtwijzingen. 34 Ze hebben de tempel waaraan mijn naam
verbonden is met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd, 35 en in het
Hinnomdal offerhoogten voor Baäl gebouwd om er hun zonen en
dochters aan Moloch aan te bieden. Ze hebben Juda met die
gruweldaad tot zonde aangezet. Ik heb dat nooit geboden, ik heb dat
nooit gewild.

niet uit zijn op het kwade, zoals zij.
11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is
geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.
Jeremia 5:30-31 30 Verschrikkelijke dingen, ongehoord, gebeuren in
dit land:
31 de profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig
op.
En dat bevalt mijn volk! Wat zullen jullie doen als je einde nadert?
Jeremia 6:13-15 13 Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen
voordeel uit; van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog.
14 Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze
zeggen: “Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens!
15 Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, zij weten niet
wat schaamte is. Daarom komen ze ten val, als ik ze straf, storten ze
allen dood neer – zegt de H E E R .
Jeremia 14:14 14 De H E E R antwoordde: ‘Die profeten verkondigen
leugens, en dat in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, hun niets
opgedragen, niet tot hen gesproken. De visioenen die ze profeteren
zijn leugens, waarzeggerij, holle woorden en eigen verzinsels.
Jeremia 23:1-2 1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in
het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de H E E R .
2 Daarom – dit zegt de H E E R , de God van Israël, tegen de herders
die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten
verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie
zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de
HEER.

D. De boeken Kronieken
1 Kronieken 28:4 4 De H E E R , de God van Israël, heeft uit heel de

Matteüs 16:18 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet
kunnen overweldigen.
Matteüs 3:17 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, in hem vind ik vreugde.’
1 Kronieken 16:14-16,22,24,28,31 14 Hij is de H E E R , onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde. 15 Gedenk tot in
eeuwigheid zijn belofte aan duizend geslachten, 16 het verbond dat
hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed.
22 “Raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad.”
24 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn
wonderdaden.
28 Erken de H E E R , stammen en volken, erken de H E E R , zijn
majesteit en macht,
31 Laat de hemel zich verheugen, de aarde juichen. Zeg onder de
volken: “De H E E R is koning.”

familie van mijn vader juist mij gekozen om voor altijd koning van
Israël te zijn. Hij koos immers Juda als leider, en uit de stam Juda de
familie van mijn vader, en uit de zonen van mijn vader verkoos hij
mij als koning van heel Israël.
1 Kronieken 17:10-14 10 en ik rechters over mijn volk Israël had
aangesteld. Je vijanden heb ik allemaal onderworpen. Ik zeg je dat de
H E E R voor jou een huis zal bouwen: 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.”’
Matteüs 28:18 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde.
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2 Kronieken 9:8 8 Geprezen zij de H E E R , uw God, die zo veel
behagen in u schept dat hij u op de troon heeft gezet om in zijn
naam koning te zijn. Uw God heeft Israël zo lief dat hij het voor
altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning
aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’
2 Kronieken 13:8 8 En nu denkt u, omdat u over een groot leger
beschikt en de gouden stierkalveren meedraagt die Jerobeam heeft
laten maken om u tot god te zijn, een aanval te kunnen doen op het
koningschap van de H E E R , dat berust bij de nakomelingen van
David!
2 Kronieken 6:27 27 Aanhoor hen vanuit de hemel en vergeef uw
dienaren, uw volk Israël, wat ze hebben misdaan. Wijs hun de juiste
levensweg en laat het regenen op uw land, dat u als erfdeel aan uw
volk gegeven hebt.
1 Kronieken 19:13 13 Wees sterk! Laten we onze krachten bundelen
omwille van ons volk en de steden van onze God; de H E E R zal
doen wat hij het beste vindt.’
2 Kronieken 14:12 12 en Asa en zijn leger achtervolgden hen tot bij
Gerar. Er sneuvelden zo veel Nubiërs dat hun leger tot niets meer in
staat was. Ze werden door de H E E R en zijn leger verpletterend
verslagen. De Judeeërs wisten een grote buit in de wacht te slepen.
1 Kronieken 5:22 22 Het aantal gesneuvelden was enorm, want God
had de strijd gevoerd. De overwinnaars bleven in het veroverde
gebied wonen tot aan de tijd van de ballingschap.
2 Kronieken 32:8 8 hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij
worden bijgestaan door de H E E R , onze God, die voor ons strijdt.’
Door deze woorden van Jechizkia, koning van Juda, voelde het leger
zich gesterkt.
2 Kronieken 12:1,6 1 Toen Rechabeam zich eenmaal verzekerd wist
van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de
wet van de H E E R naast zich neer, en alle Israëlieten volgden zijn
voorbeeld.
6 Hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en
zeiden: ‘De H E E R is rechtvaardig.’
2 Kronieken 15:17 17 En al verdwenen de offerplaatsen dan niet uit
Israël, toch bleef Asa zijn leven lang met heel zijn hart het goede
nastreven.
2 Kronieken 23:2 2 en zij gingen het hele land door om in alle steden
van Juda de Levieten en de familiehoofden van Israël op te roepen
om naar Jeruzalem te komen.
2 Kronieken 24:16 16 Omdat hij voor Israël en voor God en diens
tempel zoveel goeds had gedaan, werd hij begraven bij de koningen
in de Davidsburcht.
2 Kronieken 28:23 23 Hij bracht offers aan de goden van Damascus,
die hem verslagen hadden, want hij dacht bij zichzelf: De goden van
de koningen van Aram helpen hun volk wél. Als ik hun offers breng,
helpen ze mij vast ook. Maar zij brachten hem en heel Israël juist ten
val.
1 Kronieken 17:11-14 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.”’
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2 Kronieken 6:16 16 Daarom vraag ik u, H E E R , God van Israël, of
u zich ook wilt blijven houden aan wat u uw dienaar, mijn vader
David, hebt beloofd, namelijk dat u zijn nakomelingen de troon van
Israël nooit zult ontzeggen, zolang wij tenminste op het rechte pad
blijven door uw wetten in acht te nemen, zoals ook hij u toegewijd
was.
2 Kronieken 7:18 18 zal ik ervoor zorgen dat jouw troon nooit
wankelt, zoals ik met je vader David overeengekomen ben toen ik
hem zei dat er altijd een van zijn nakomelingen over Israël zou
heersen.
Psalm 132:11-12 11 De H E E R heeft David trouw gezworen, en zijn
belofte neemt hij niet terug: ‘Een van je nazaten laat ik je troon
bestijgen.
12 Houden je zonen zich aan mijn verbond, aan de richtlijnen die ik
hun geef,
dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon.’
Psalm 89:4-5 4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen: 5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig
vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’
2 Samuël 7:11-16 11 en ik rechters over mijn volk Israël had
aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te
verlossen. De H E E R zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen:
12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat,
zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig
koningschap schenken. 13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam,
en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een
vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik
hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet,
15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik
verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je
koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal
wankelen.”’
1 Kronieken 17:10-14 10 en ik rechters over mijn volk Israël had
aangesteld. Je vijanden heb ik allemaal onderworpen. Ik zeg je dat de
H E E R voor jou een huis zal bouwen: 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.”’
Micha 5:1 1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s
geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over
Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
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.’
Matteüs 12:28 28 Maar als ik door de Geest van God demonen
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
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