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36. Hoe moet je de Bijbel uitleggen Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus 

 

2e regel: Bepaal tot wie het bijbelgedeelte zich richt.  

Marcus 1:15. 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.’ 

Marcus 8:34-38. 34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij 

zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, 

zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder 

die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 

verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat 

heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij 

inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 

38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze 

tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensen-

zoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezel-

schap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van 

zijn Vader.’ 

Lucas 14:25-27. 25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. 

Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt 

met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, 

ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet 

zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling 

zijn.  

Johannes 13:34-35. 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leer-

lingen zijn.’ 

2 Petrus 1:1. 1 Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Chris-

tus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van 

onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvan-

gen als wij. 

1 Kronieken 17:7,11-14. 7 Bela had vijf zonen: Esbon, Uzzi, Uzziël, 

Jerimot en Iri. Zij waren familiehoofden, dappere krijgslieden. Voor 

hun families staan 22.034 mannen ingeschreven.  

11 allemaal nakomelingen van Jediaël. Zij waren familiehoofden, 

dappere krijgslieden. Van hun families waren 17.200 mannen in 

krijgsdienst.  

12 Suppim en Chuppim waren zonen van Ir; Chusim was een zoon 

van Acher.  

13 Zonen van Naftali: Jachasiël, Guni, Jeser en Sallum, zonen van 

Bilha. 

14 Zoon van Manasse: Asriël. Zijn Aramese bijvrouw baarde Machir, 

de vader van Gilead. 

Marcus 10:17,21. 17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand 

naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede 

meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’  

21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ont-

breekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan 

de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug 

en volg mij.’ 

Maleachi 1:1. 1 Profetie. De woorden die de H E E R  tot Israël heeft 

gesproken bij monde van Maleachi. 

Maleachi 3:6-10. 6 Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedra-

gen je nog altijd als nakomelingen van Jakob. 7 Jullie voorouders 

hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet. 

Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan 

zal ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: ‘Hoezo moeten we te-

rugkeren?’ 8 Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch 

bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de 

tienden en de heffingen achter te houden! 9 Jullie zijn vervloekt en 

nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. 10 Stel 

mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. 

Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn 

tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie 

open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.  

Jesaja 6:8-11. 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie 

zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben 

ik, stuur mij.’ 9 Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen dit 

volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar 

inzien zul je het niet.” 10 Maak het hart van het volk ongevoelig, 

stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun 

ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het 

niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel 

vinden.’ 11 Ik vroeg: ‘Hoe lang, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Totdat de 

steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, 

tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. 

Genesis 17:9-14. 9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden 

aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na gene-

ratie. 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle 

mannen en jongens moeten worden besneden. 11 Jullie moeten je 

voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond 

tussen mij en jullie. 12 In elke generatie opnieuw moet iedereen van 

het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud 

is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook 

voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelin-

gen zijn gekocht; 13 iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is 

gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voor-

goed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. 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.’ 

Galaten 6:12-15. 12 Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat 

besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat 

ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. 13 Ze zijn 

voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat 

u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. 

14 Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis 

van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is ge-

kruisigd en ik voor de wereld. 15 Het is volkomen onbelangrijk of 

men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schep-

ping is. 

Jeremia 18:1-17. 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 pottenbak-

ker – 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 om-

brengen – 8 maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, 

dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. 9 De ande-

re keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbou-

wen 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 
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willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich al-

leen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.  

13 Dit zegt de H E E R : Vraag aan alle volken: Wie heeft zoiets ooit 

gehoord? Wat Israël heeft gedaan – afschuwelijk!  

14 Verdwijnt de sneeuw ooit van de rotsen van de Libanon? Droogt 

koud en stromend water uit een verre bron ooit op? 15 Maar mijn 

volk is mij vergeten, het brandt wierook voor nietswaardige goden, 

die het lieten struikelen op van oudsher vertrouwde wegen, het op 

ongebaande paden lieten gaan. 16 Zo werd het land een woestenij, 

een voorwerp van blijvende afschuw. Ieder die voorbijkomt huivert, 

schudt vol ontzetting het hoofd. 17 Als de oostenwind zal ik het volk 

verstrooien, ik jaag het voor zijn vijand uit. Op de dag dat het ten 

onder gaat keer ik het de rug toe, wend ik mij af.’ 

Ezechiël 33:11-20. 11 Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, 

de H E E R  –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik 

wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug 

van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom 

zouden jullie sterven, volk van Israël?”  

12 Mensenkind, zeg tegen je volksgenoten: “De rechtvaardigheid van 

een goed mens zal hem niet redden als hij een misdaad begaat, en de 

slechte daden van een slecht mens zullen hem niet ten val brengen als 

hij zich ervan afkeert. Een goed mens zal niet door zijn goede daden 

in leven blijven als hij een zonde begaat. 13 Als ik tegen hem zeg dat 

hij in leven zal blijven en hij, vertrouwend op zijn rechtvaardigheid, 

begaat onrecht, dan zullen al zijn goede daden niet meer tellen, maar 

zal hij sterven door het onrecht dat hij begaan heeft. 14 En als ik te-

gen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en hij verlaat de weg van 

de zonde, hij is mij trouw en doet het goede 15 – hij geeft terug wat 

hij als onderpand heeft gekregen, hij vergoedt wat hij heeft gestolen, 

hij houdt zich aan de wetten die naar het leven leiden door geen on-

recht meer te begaan –, dan zal hij leven en niet sterven. 16 De zon-

den die hij begaan heeft zullen hem niet meer worden aangerekend; 

als hij mij trouw is en het goede doet, zal hij leven!” 17 Je volksgeno-

ten mogen dan zeggen: “De weg van de Heer is onrechtvaardig,” 

maar het is hún weg die onrechtvaardig is! 18 Als een goed mens zijn 

rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven; 

19 als een slecht mens zijn slechte weg verlaat, mij trouw is en het 

goede doet, dan zal hij daardoor leven. 20 Jullie zeggen: “De weg van 

de Heer is onrechtvaardig!” Volk van Israël, ik zal ieder van jullie 

oordelen naar de weg die hij gaat!’ 

Openbaring 2:4-7. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van 

weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek 

met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik 

naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard 

van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktij-

ken van de Nikolaïeten verafschuwt. 

7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods para-

dijs staat.” 

    

3e regel: Bepaal waarop de nadruk ligt in het  
bijbelgedeelte.  

Johannes 14:6. 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 

Johannes 13:34-35. 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leer-

lingen zijn.’  

1 Korintiërs 10:6-11. 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 doodge-

beten. 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. 

1 Korintiërs 10:23-11:1. 23 U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar 

niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 

24 Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 25 U mag alles eten 

wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw 

geweten na te gaan waar het vandaan komt. 26 Immers: ‘Van de 

Heer is de aarde en haar rijkdom.’ 27 Wanneer een ongelovige u uit-

nodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, 

kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig 

dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. 

28 Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, 

laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het gewe-

ten. 29 Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. 

Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? 30 Er is 

toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik 

God maar voor mijn eten dank? 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets 

anders doet, doe alles ter ere van God. 32 Geef geen aanstoot aan de 

Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. 33 Ikzelf doe dat 

ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik 

zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze 

worden gered.  

1 Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. 

Handelingen 17:11. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die 

in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkon-

diging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te 

zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 

Genesis 22:15-18. 15 Toen sprak de engel van de H E E R  opnieuw 

vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – 

spreekt de H E E R : Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, 

je enige, niet hebt onthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo 

veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkor-

rels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden 

van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen 

wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt 

naar mij geluisterd.’ 

Romeinen 9:6. 6 God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle 

Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, 

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. 

Galaten 3:6-9. 6  Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op 

God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 

7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 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.  
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Romeinen 4:9-17. 9 Prijzen deze woorden een besneden of een onbe-

sneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem 

werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. 10 Maar wanneer 

gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, 

toen hij nog niet besneden was. 11 De besnijdenis ontving hij later 

als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was 

omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbe-

snedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden wor-

den aangenomen. 12 En hij werd eveneens de vader van hen die be-

sneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnij-

den maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als 

onbesnedene bezat. 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. 14 Als men op 

grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis 

hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. 15 De wet maakt na-

melijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtre-

ding. 16 Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat 

ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het 

nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar 

ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons 

allen is. 17 Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele 

volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij ver-

trouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet 

bestaat. 

Jeremia 18:5-17. 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 . Im-

mers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een potten-

bakker. 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 luis-

tert 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 la-

ten leiden door hun koppig en boosaardig hart.  

13 Dit zegt de H E E R : Vraag aan alle volken: Wie heeft zoiets ooit 

gehoord? Wat Israël heeft gedaan – afschuwelijk! 14 Verdwijnt de 

sneeuw ooit van de rotsen van de Libanon? Droogt koud en stro-

mend water uit een verre bron ooit op? 15 Maar mijn volk is mij 

vergeten, het brandt wierook voor nietswaardige goden, die het lieten 

struikelen op van oudsher vertrouwde wegen, het op ongebaande 

paden lieten gaan. 16 Zo werd het land een woestenij, een voorwerp 

van blijvende afschuw. Ieder die voorbijkomt huivert, schudt vol 

ontzetting het hoofd. 17 Als de oostenwind zal ik het volk verstrooi-

en, ik jaag het voor zijn vijand uit. Op de dag dat het ten onder gaat 

keer ik het de rug toe, wend ik mij af.’ 

Genesis 15:18. 18 Die dag sloot de HEER 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. 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. 

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 Eu-

fraat 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.  

Jozua 23:14-16. 14 Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens 

wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de 

beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle ge-

stand 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.’ 

Matteüs 8:11-12. 11 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het 

westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanlig-

gen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het 

koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar 

zullen zij jammeren en knarsetanden.’ 

Matteüs 21:42-44. 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit 

in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de 

hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk 

is het om te zien.”  

43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontno-

men, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 

44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op 

wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 

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.’ 

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 Chris-

tus 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. 

Efeziërs 2:11-22. 11 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 be-

loften 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 ge-

boden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die 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 verkondi-

gen 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 Va-

der.  
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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. 

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 op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie ont-

huld 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 li-

chaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evange-

lie. 

1 Petrus 2:9-10. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een konink-

rijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 

heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duis-

ternis 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. 

    

4e regel: Bepaal of de historie in het bijbelgedeelte norma-
tief of niet-normatief is.  

Matteüs 6:5-8. 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huiche-

laars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, 

zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 

ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit 

de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, 

die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.  

7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de 

heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden ver-

hoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers 

wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 

Marcus 1:35. 35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker 

was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om 

daar te bidden. 

Exodus 32:6. 6 De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en 

vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden 

daarna op om uitbundig feest te vieren 

Numeri 25:1-5. 1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen 

ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen no-

digden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en 

het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. 3 Zo gaf 

Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in 

woede tegen Israël. 4 ‘Laat alle familiehoofden van het volk in het 

openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,’ 

zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen 

Israël laten varen.’ 5 Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op 

om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven 

met de Baäl van de Peor te doden. 

Numeri 21:5-6. 5 ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verwe-

ten ze God en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We 

hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten 

niet meer zien.’ 6 Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Isra-

elieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. 

Numeri 14:36-37. 36 De mannen die Mozes eropuit gestuurd had om 

het land te verkennen en die na hun terugkeer het volk tot geklaag 

hadden aangezet door allerlei ongunstigs over dat land te vertellen, 

37 die mannen stierven in de buurt van het heiligdom ten gevolge 

van een plaag, omdat ze het land in een kwaad daglicht hadden ge-

steld. 

1 Korintiërs 10:5-11. 5 Toch wees God de meesten van hen af, want 

hij liet hen bezwijken in de woestijn. 6 Dit alles strekt ons tot voor-

beeld: 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 vernie-

tigd. 11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; 

het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waar-

schuwen. 

1 Korintiërs 10:23-11:1. 23 U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar 

niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 

24 Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 25 U mag alles eten 

wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw 

geweten na te gaan waar het vandaan komt. 26 Immers: ‘Van de 

Heer is de aarde en haar rijkdom.’ 27 Wanneer een ongelovige u uit-

nodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, 

kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig 

dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. 28 

Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, 

laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het gewe-

ten. 29 Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. 

Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? 30 Er is 

toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik 

God maar voor mijn eten dank? 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets 

anders doet, doe alles ter ere van God. 32 Geef geen aanstoot aan de 

Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. 33 Ikzelf doe dat 

ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik 

zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze 

worden gered 

1 Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. 

Romeinen 15:26-27. 26 want Macedonië en Achaje hebben voor de 

armen onder hen een collecte gehouden. 27 Ze hebben daartoe vrij-

willig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers, 

omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Je-

ruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe ver-

plicht hen bij te staan in materiële zaken. 

1 Korintiërs 9:14. 14 Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt 

hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun 

levensonderhoud mogen voorzien. 

Galaten 6:6. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit 

met zijn leermeester delen. 
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5e regel: Bepaal of de cultuur in het bijbelgedeelte norma-
tief of niet-normatief is. 

Johannes 13:4-5. 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn boven-

kleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. 

Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af 

met de doek die hij omgeslagen had. 

Romeinen 1:18-32. zie Bijbel  

2 Samuël 5:13. 13 Na zijn komst uit Hebron nam David nog meer 

vrouwen en bijvrouwen, afkomstig uit Jeruzalem, en kreeg hij nog 

meer zonen en dochters.  

Genesis 2:24. 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn 

vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van 

lichaam wordt. 

2 Samuël 13:22,32. 22 Absalom sprak er niet met Amnon over, er viel 

tussen hen geen onvertogen woord, maar hij haatte hem omdat hij 

zijn zuster Tamar had onteerd. 

32 Toen nam Jonadab, de zoon van Davids broer Sima, het woord 

en zei: ‘Het is niet waar dat alle jongens, al uw zonen zijn gedood, 

mijn heer en koning; alleen Amnon is dood. Vanaf de dag dat Am-

non zijn zuster Tamar had onteerd, beschouwde Absalom het im-

mers als zijn plicht om hem te doden 

Matteüs 19:3-9. 3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op 

de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om wille-

keurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de 

schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft ge-

maakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moe-

der verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één 

worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft 

verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: 

‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te 

geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harte-

loos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te 

verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie 

zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij 

er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. 

1 Korintiërs 7:1-16. 1 Dan nu de punten waarover u mij geschreven 

hebt.  

U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw 

heeft. 2 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen 

vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 En een man moet 

zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. 

4 Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar 

haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn 

lichaam, maar zijn vrouw. 5 Weiger elkaar de gemeenschap niet, of 

het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het 

gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw 

gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 6 Ik zeg u dit 

niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. 7 Ik zou 

liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van 

God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die.  

8 Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor 

hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. 9 Maar wanneer ze dat niet 

kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen 

dan te branden van begeerte.  

10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft 

hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man 

11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man 

verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen.  

12 Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift: 

wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blij-

ven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt ook voor een zus-

ter: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, 

mag ze niet van hem scheiden. 14 Want de ongelovige man behoort 

dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar 

man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein 

zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. 15 Maar als de ongelovige partij wil 

scheiden, moet dat maar gebeuren; in dat geval is de broeder of zus-

ter niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om 

in vrede te leven. 16 Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? 

En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden? 

Leviticus 18:3-6,20,22-23. 3 Volg niet de levenswijze van de Egypte-

naren, bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kana-

anieten, naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, 

4 maar volgens mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze 

na. Ik ben de H E E R , jullie God. 5 Mijn bepalingen en regels 

schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere. Ik ben de 

H E E R .  

6 Niemand van jullie mag de eer van een bloedverwant aantasten. Ik 

ben de H E E R .  

20 Verontreinig jezelf niet door seksuele omgang te hebben met de 

vrouw van een ander.  

22 Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat 

is gruwelijk. 23 Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te ver-

richten met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken om 

met haar te paren, dat is pervers. 

Romeinen 1:24-27. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten 

uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 

25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze 

vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die 

moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft 

God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben 

de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook 

de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten 

en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht 

met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afge-

dwaald. 

1 Tessalonicenzen 4:1-8. 1 Broeders en zusters, in naam van de Heer 

Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, 

dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het 

nog veel meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag 

van de Heer Jezus hebben gegeven. 3 Het is de wil van God dat u 

een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder 

van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en 

dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan 

uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster 

in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger 

al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroe-

pen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voor-

schriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn hei-

lige Geest geeft. 

Hebreeën 13:4. 4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, 

en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers 

zal God veroordelen. 
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Efeziërs 5:22-33. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat 

van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals 

Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 

24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrou-

wen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, 

heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor 

haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met 

water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, 

zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zui-

ver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen li-

chaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat 

ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals 

Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledema-

ten. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 

hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit 

mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. 33 Maar 

ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als 

zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. 

Kolossenzen 3:18-21. 18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, 

zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw 

vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je 

ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. 21 Vaders, vit niet op 

uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. 

Titus 2:4. 4 en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en 

kinderen moeten liefhebben, 

1 Petrus 3:1-7. 1 Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag 

van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te 

aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun 

vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2 omdat ze zien hoe zuiver 

u leeft uit ontzag voor God.  

3 Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kun-

stig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, 4 maar in 

wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een 

onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. 5 Daarmee tooiden 

zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden 

en het gezag van hun man erkenden, 6 zoals Sara; zij gehoorzaamde 

Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer u het 

goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.  

7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is 

dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de 

genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. 

Handelingen 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar 

Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem 

te komen. 

28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest 

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeen-

te, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 

Efeziërs 4:1-16. 1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u 

dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt 

ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en 

verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende 

kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één 

lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roe-

ping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van al-

len, die boven allen, door allen en in allen is.  

7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee 

Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, 

voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ 

9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afge-

daald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is de-

zelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn 

aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft aange-

steld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om 

de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het 

lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door 

ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid 

vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom 

gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige 

kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind mee-

waaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles 

in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaal-

spoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te 

houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem 

die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam 

samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle 

gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei 

van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 

1 Timoteüs 3:1-15. 1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil 

worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispe-

lijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet so-

ber, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag 

niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en 

vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed 

leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefe-

nen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou 

hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6 Hij mag ook 

niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt 

hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij buiten de gemeente 

een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door 

de duivel wordt gestrikt.  

8 Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht 

zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn; 

9 hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zui-

ver geweten. 10 Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden ge-

toetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij 

zijn dienst verrichten. 11 Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij 

moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moe-

ten sober en in alles betrouwbaar zijn. 12 Een diaken mag maar één 

vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn 

huisgenoten. 13 Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven 

aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.  

14 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles 

15 voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe 

men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk 

van de levende God, fundament en pijler van de waarheid. 

1 Timoteüs 5:17-22. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten 

dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven 

voor de prediking en het onderricht. 18 De Schrift zegt immers: ‘U 

mag een dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon 

waard.’ 19 Geef alleen gehoor aan een aanklacht tegen een oudste als 

die bevestigd wordt door ten minste twee getuigen. 20 Wie gezon-

digd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, 

zodat ook zij gewaarschuwd zijn. 21 Ten overstaan van God, Chris-

tus Jezus en de uitverkoren engelen roep ik je dringend op dit alles 

onbevooroordeeld en zonder enige partijdigheid in acht te nemen. 22 

Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverant-

woordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft. 
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Titus 1:5-9. 5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn 

richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan 

te stellen: 6 onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en 

gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schande-

lijk gedrag en ongehoorzaamheid. 7 Een opziener moet als beheerder 

van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, 

niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet 

hebzuchtig; 8 hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, 

rechtvaardig, toegewijd en beheerst. 9 En hij moet zich houden aan 

de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, 

zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedi-

gen en dwarsliggers terecht te wijzen. 

1 Petrus 5:1-7. 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw 

mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik 

evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopen-

baard, vraag ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoorde-

lijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, 

zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met 

belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de 

kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 

4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de 

luister ontvangen, die nooit verwelkt. 5 En u, jongeren, moet van uw 

kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang 

met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God 

keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn 

genade. 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij 

u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.   U mag uw zorgen 

op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.  

1 Korintiërs 14:26-40. 6 Broeders en zusters, wat betekent dit voor 

uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets 

bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klank-

taal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder 

op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er 

niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf 

tot God spreken. 29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of 

drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 30 Wanneer 

aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet 

degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. 31 U kunt ieder 

op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen 

en bemoedigd. 32 En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 

33 want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het 

in alle gemeenten van de heiligen.  

34 Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mo-

gen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de 

wet staat. 35 Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun 

man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens 

een samenkomst spreekt.  

36 Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeen-

te? Of heeft het enkel u bereikt? 37 Wie van u denkt te kunnen pro-

feteren of in het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat 

ik u schrijf een bevel van de Heer is. 38 Doet hij dat niet, dan wordt 

hij zelf niet erkend. 39 Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te 

profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. 

40 Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. 

1 Timoteüs 2:8-15. 8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen 

met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenig-

heid. 9 Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen 

kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, du-

re kleding, goud of parels, 10 maar door goede daden, zoals gepast is 

voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. 11 Een vrouw dient 

zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar 

dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze 

moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas 

daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij over-

trad Gods gebod. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, 

als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, inge-

togen levenswijze. 

Matteüs 22:21. 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij 

tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan 

God wat God toebehoort.’ 

Handelingen 4:19-20. 19 Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen 

wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en 

niet naar hem? Oordeelt u zelf! 20 We moeten immers wel spreken 

over wat we gezien en gehoord hebben.’ 

Handelingen 5:29. 29 Petrus en de andere apostelen antwoordden: 

‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. 

Romeinen 13:1-7. 1 Iedereen moet het gezag van de overheid erken-

nen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige 

gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet 

zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over 

zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft van de ge-

zagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets 

van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u 

prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. 

Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert 

het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door 

hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods 

toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst 

voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6 Daarom be-

taalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 

7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting ver-

schuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag 

aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. 

1 Petrus 2:13-17. 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de 

bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de 

hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaar-

digd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede 

doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende 

dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet 

achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van 

God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb 

ontzag voor God en eerbiedig de keizer. 

Deuteronomium 16:18-20. 18 Stel in alle steden die de H E E R , uw 

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 steek-

penningen 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. 

1 Korintiërs 5:9 - 6:11. zie Bijbel  
 


