Hoofdstuk 1 Mattheus vanuit Aramees

De afkomst van Jeshua
1 Een verslag van de afkomst van Jeshua Messias, zoon van David, zoon van Abraham.
#

2 Abraham verwekte Isaäk, Isaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers.
#

3 Juda verwekte Peres en Zerach (bij Tamar) Perez verwekte Chesron, Chesron
verwekte Aram. #
4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab, verwekte Nachson, Nachson verwekte
Salmon. #
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï.
#

6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo via de vrouw van Uria. #
7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf. #
8 Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, #
9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia. #
10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia. #
11 Josia verwekte Jechonja en zijn broers voor de ballingschap in Babylon. #
12 Na de ballingschap in Babylon nu, verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte
Zerubbabel. #
13 Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor. #
14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud. #
15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob. #
16 Jakob verwekte Jozef, de voogd van Maria, uit wie Jeshua werd geboren, de Messias
genoemd. #
17 Alle generaties van Abraham tot David waren veertien generaties, en van David tot
de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap
tot de Messias veertien generaties. #
18 Nu was de geboorte van Jeshua Messias als volgt: terwijl zijn moeder Maria met
Jozef was verloofd bleek ze, nog voordat ze gemeenschap hadden gehad, zwanger door
heilige adem. #
19 Omdat haar man Jozef rechtvaardig was en haar niet wilde tentoonstellen, overwoog
hij zich in het geheim van haar te scheiden. #
20 Terwijl hij deze dingen overdacht verscheen hem een engel van JHWH in een droom
die zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria tot vrouw te nemen, want wat in
haar is verwekt, is door heilige adem. #
21 Zij zal geboorte geven aan een zoon en ze zal hem Jeshua noemen, want hij zal zijn
mensen van hun zonden bevrijden." #
22 Dit alles gebeurde zodat werd vervuld wat JHWH door zijn profeet gezegd had, die
zei: #
23 "Zie, de maagd zal zwanger worden en geboorte geven aan een zoon, en
men zal hem Immanuël noemen, wat vertaald 'onze God is met ons' betekent."
#

24 Toen Jozef ontwaakte, deed hij zoals hem was uitgelegd door de engel van JHWH en
hij nam haar bij zich [thuis]. #
25 En hij had geen gemeenschap met haar totdat ze geboorte gaf aan haar
eerstgeboren Zoon, en ze noemde hem Jeshua. #

Hoofdstuk 2
1 Nadat Jeshua was geboren in Betlehem van Judea, in de dagen van koning Herodes,
zie, astrologen kwamen uit het Oosten naar Jeruzalem, #

2 en zeiden: "Waar is de koning van de Judeeërs geboren? Want in het Oosten zagen we
zijn ster en we zijn gekomen om hem te eren." #
3 Toen koning Herodes dit hoorde raakten hij en heel Jeruzalem met hem in beroering.
#

4 Daarop vergaderde hij alle Overpriesters en Schriftgeleerden van het volk en vroeg
hun waar de Messias geboren zou worden. #
5 Ze zeiden hem: "Te Betlehem in Judea; want zo is geschreven in de Profeten: #
6 'En jij Betlehem van Judea zult niet de minste onder de koningen van Judea
zijn, want vanuit jou zal de Koning voortkomen die mijn volk Israël zal
hoeden.'" #
7 Toen riep Herodes in het geheim de astrologen bijeen en leerde van hen wanneer de
ster aan hen was verschenen, #
8 en zond hen naar Betlehem en zei tot hen: "Ga en informeer u zeer nauwkeurig over
de jongen. En wanneer jullie hem hebben gevonden; kom en informeer me zodat ook ik
hem kan gaan eren!" #
9 Toen ze de koning hadden aangehoord vertrokken ze en zie, de ster die ze in het
Oosten hadden gezien, ging hen voor tot ze stilstond boven de plaats waar het kind was!
#

10 Toen ze de ster zagen werden ze buitengewoon blij. #
11 Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op de
knieën en eerden hem en openden hun schatten en gaven hem geschenken, goud, mirre
en wierrook. #
12 Maar er werd hen in een droom uitgelegd dat ze niet terug moesten keren naar
Herodes, dus gingen ze via een andere weg naar hun land. #
13 Toen ze waren vertrokken, zie, de engel van JHWH verscheen in een droom aan Jozef
en zei: "Sta op, neem het kind en zijn moeder en ontsnap naar Egypte en blijf daar
totdat ik weer met u spreek want Herodes staat klaar het kind te zoeken om het te
doden." #
14 Zo stond hij in de nacht op nam het kind en zijn moeder en trok zich terug naar
Egypte, #
15 en hij bleef daar tot de dood van Herodes, zodat vervuld zou worden wat JHWH
gesproken had door de profeet die zei:
"Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen." #
16 Toen Herodes begreep dat hij door de astrologen was misleid werd hij woedend en
gaf opdracht en liet alle zonen van twee jaar en jonger in Betlehem en haar omgeving
doden, zoals hij had gehoord volgens de tijdsperiode van de astrologen. #
17 Toen werd vervuld wat door de profeet Jeremia was gesproken die zei: #
18 "Geluid werd gehoord in Rama,
huilen en hevig rouwen,
Ze wenste niet te worden vertroost,
want ze waren er niet." #
19 Nadat Herodes was gestorven, verscheen de engel van JHWH in een droom aan Jozef
in Egypte, #
20 en hij zei hem: "Sta op, neem het kind en zijn moeder en ga op weg naar het land
van Israël, want degenen die naar het leven van het kind stonden zijn dood." #
21 Dus stond Jozef stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar land van Israël.
#

22 Toen hij hoorde dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes in Judea was gaan
regeren, werd hij bang om te gaan. Nadat hem een goddelijke waarschuwing was
gegeven trok hij zich terug naar de gebieden rond Galilea. #
23 Toen hij daar kwam vestigde hij zich in een stad die Nazaret heette, zodat vervuld
zou worden wat door de profeet werd gesproken: "Hij zal een Nazarener worden
genoemd." #

Hoofdstuk 3
1 In die dagen kwam Johannes de Doper en hij verkondigde in de wildernis van Judea. #
2 Hij zei: "Toon berouw, het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen!" #
3 Want hij is het over wie door de profeet Jesaja werd gesproken:
"De stem van een roepende in de wildernis:
''Bereid de weg van JHWH,
en maak zijn pad recht!'" #
4 Deze Johannes had kleding van kamelenhaar en een lederen gordelriem. Zijn voedsel
bestond uit sprinkhanen en wilde honing. #
5 Toen ging heel Jeruzalem en heel Judea en het hele gebied rond de Jordaan naar hem
toe. #
6 Men liet zich door hem dopen in de Jordaan terwijl men hun zonden beleed. #
7 Toen hij merkte dat vele farizeeën en sadduceeën kwamen om gedoopt te worden zei
hij tot hen: "Addernesten! Wie heeft jullie onderwezen om komende oordeel te
ontvluchten? #
8 Breng daarom vruchten voort die berouw waardig zijn, #
9 en beeld u zich niets in door te zeggen: 'Wij hebben Abraham tot vader.' Ik zeg u dat
God voor Abraham zonen uit deze stenen kan voortbrengen! #
10 Zie, de bijl is aan wortel van de bomen geplaatst! Elke boom die geen goede
vruchten voortbrengt zal omgehakt en in het vuur geworpen worden. #
11 Ik doop u wel in water vanwege uw berouw, maar degene die na mij komt is sterker
dan ik want ik ben het niet waardig om hem zijn sandalen uit te doen. Hij zal u dopen
met heilige adem en met vuur. #
12 Zijn wanschop is in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer reinigen en hij zal het graan in
zijn graanschuren verzamelen, maar het kaf zal hij verbranden in vuur dat niet dooft." #
13 Toen kwam Jeshua vanuit Galilea naar de Jordaan bij Johannes om door hem
gedoopt te worden. #
14 Maar Johannes weigerde het hem en zei: "Ik moet door u gedoopt worden maar u
komt tot mij?" #
15 Jeshua antwoordde en zei hem: "Sta nu toe, want het is juist voor ons om al het
rechtvaardige te vervullen." Toen stemde hij toe. #
16 Toen Jeshua was gedoopt, stond hij onmiddellijk uit het water op en werd de hemel
voor hem geopend en zag hij de adem van God die als een duif neerdaalde en het kwam
over hem. #
17 Zie, een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik plezier heb!"
#

Hoofdstuk 4
1 Daarna werd Jeshua door de heilige adem naar de wildernis geleid om beproefd te
worden door de beschuldiger. #
2 Toen hij veertig dagen en veertig nachten had gevast kreeg hij honger. #
3 De verleider kwam en zei hem: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen
broden worden." #
4 Maar hij antwoordde en zei: "Er staat geschreven:
'Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elke uitspraak die uit de
mond van God voorkomt.'" #
5 Toen bracht de beschuldiger hem naar de heilige stad en plaatste hem op de kantelen
van de tempel. #
6 En hij zei tot hem: "Als u een zoon van God bent, werp u dan naar beneden, want er
staat geschreven:

'Hij zal zijn engelen opdracht geven voor u en ze zullen u op hun handen
dragen zodat uw voet geen steen stoot.' #
7 Jeshua zei tot hem: "Nogmaals, er staat geschreven:
'Beproef JHWH, uw God, niet.' #
8 Weer nam de beschuldiger hem mee naar een zeer hoge berg en toonde hem alle
koninkrijken van de wereld en hun glorie, #
9 en zei tot hem: "Dit alles zal ik u geven zodra u knielt en voor me buigt!" #
10 Daarop zei Jeshua tot hem: "Verdwijn Satan! Want er staat geschreven:
'JHWH, uw God moet u aanbidden en hem alleen zult u dienen.' #
11 Daarna verliet de beschuldiger hem en zie, engelen kwamen en gingen hem
bedienen! #
12 Toen Jeshua hoorde dat Johannes was gearresteerd vertrok hij naar Galilea. #
13 Nadat hij Nazaret had verlaten, verbleef hij in Kafarnaüm aan de kust, in de
omgeving van Zebulon en Naftali, #
14 zodat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet Jesaja die zei: #
15 "Land van Zebulon en land van Naftali, [langs de] zeeweg, aan de overkant
van de Jordaan, Galilea van de natiën; #
16 De mensen die in de duisternis waren hebben een groot licht gezien en wie
in het land van schaduw en dood woonden; aan hen is een licht verschenen." #
17 Vanaf die tijd begon Jeshua te verkondigen en te zeggen: "Heb berouw, want het
koninkrijk van de hemel is nabij." #
18 Terwijl Jeshua langs de Zee van Galilea wandelde, zag hij twee broers, Simon die
Kefas werd genoemd en zijn broer Andreas, een vissersnet in de zee werpen want ze
waren vissers. #
19 En hij zei tot hen: "Volg me en ik zal jullie vissers van mensen maken." #
20 En onmiddellijk verlieten ze hun netten en volgden hem. #
21 Terwijl hij verder liep zag hij twee andere broers, Jacobus [zoon] van Zebedeüs en
zijn broer Johannes in de boot met hun vader Zebedeüs, hun netten herstellen en hij
riep hen. #
22 Onmiddellijk verlieten ze de boot en hun vader en gingen hem volgen. #
23 En Jeshua reisde door heel Galilea en hij onderwees in hun synagogen en
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas elke kwaal en ziekte onder
de mensen. #
24 Zijn faam werd in heel Syrië gehoord, dus bracht men hem al wie ziek waren
geworden met diverse aandoeningen; degenen die werden gekweld door ernstige pijn,
door demonen bezetenen, met epilepsie en verlamming. En hij genas hen. #
25 En grote menigten volgden hem, vanuit Galilea, de Tien Steden, Jeruzalem en Judea
en vanuit de overzijde van de Jordaan. #

Hoofdstuk 5
1 Toen hij de menigten zag, ging hij een berg op en nadat hij ging zitten kwamen zijn
leerlingen naar hem toe. #
2 En hij opende zijn mond en begon hen te onderwijzen en zei: #
3 "Gezegend de spiritueel armen,
want van hen is het koninkrijk van de hemel. #
4 Gezegend de treurenden,
want ze zullen vertroost worden. #
5 Gezegend de zachtmoedigen,
want ze zullen de aarde beërven. #
6 Gezegend wie hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid,
want ze zullen gevoed worden. #

7 Gezegend de weldoeners,
want hun zal welgedaan worden. #
8 Gezegend de zuiveren van hart,
want ze zullen God zien. #
9 Gezegend de vredestichters,
want ze zullen kinderen van God worden genoemd. #
10 Gezegend wie worden vervolgd om rechtvaardigheid,
want van hen is het koninkrijk van de hemel. #
11 Gezegend ben je wanneer men je belastert, vervolgt en liegend allerlei kwaad aan je
toeschrijft vanwege mijn naam. #
12 Verheug je dan en wees blij omdat je beloning groot is in de hemel. Want zo
vervolgden ze de profeten voor jou. #
13 Jullie zijn het aardse zout! Maar als het zout flauw zou worden, waarmee zal het weer
op smaak worden gebracht? Want het is nergens voor geschikt behalve dan naar buiten
te worden gegooid om te worden vertreden door mensen. #
14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad gelegen op de top van een berg kan niet
worden verborgen. #
15 Ook doet men geen lamp aan en zet die dan onder een korenmaat maar op een
standaard zodat haar licht schijnt op allen die in het huis zijn. #
16 Schijn je licht zo tegenover mensen, zodat ze je goede werken zien en je Vader
prijzen die in de hemel is. #
17 Denk niet dat ik ben gekomen om de Thora of de Profeten te ontbinden. Ik ben niet
gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. #
18 Ik zeg je met zekerheid dat tot hemel en aarde voorbijgaan, niet één letter of één
leesteken van de Thora zal voorbijgaan tot alles is gebeurd. #
19 Al wie daarom één van de kleine geboden afschaft en anderen daarnaar onderwijst,
zal de minste in het koninkrijk van de hemel worden genoemd, maar wie deze
onderhoudt en onderwijst zal de grootste worden genoemd in het koninkrijk van de
hemel. #
20 Daarom zeg ik dat als je rechtvaardigheid niet overvloediger is dan dat van de
Schriftgeleerden en de farizeeën, je het koninkrijk van de hemel niet zult binnengaan. #
21 Je hebt gehoord dat tot de voorouders werd gezegd: 'U zult niet moorden' en al
wie moordt, zal voor het gerecht worden veroordeeld. #
22 Ik zeg je echter dat iemand die zonder reden boos op zijn broeder is, geoordeeld
wordt door het gerecht. Maar degene die tegen zijn broeder: 'ik spuug op je!' zou
zeggen, wordt veroordeeld door de synagoge. Maar degene die 'dwaas!' zegt, wordt
veroordeeld tot het vurige Hinnomdal. #
23 Als je nu je offer naar het altaar brengt en je jezelf daar herinnert dat je broeder iets
tegen je heeft, #
24 laat het offer daar dan op het altaar en ga. Verzoen je eerst met je broeder en kom
dan je offer brengen. #
25 Tref snel een schikking met je tegenpartij terwijl je nog met hem onderweg bent.
Anders levert de tegenpartij je over aan de rechter, de rechter aan de officier en zul je
in de gevangenis raken. #
26 Ik zeg je met zekerheid dat je daar niet uit komt totdat je de laatste cent hebt
betaald. #
27 Je hebt gehoord dat werd gezegd dat je geen overspel moet plegen. #
28 Maar ik zeg je dat al wie met lust naar een vrouw kijkt, al in zijn hart overspel met
haar heeft gepleegd. #
29 Liever een oog missen dan het niet in bedwang te houden want het is beter dat je
één van je ledematen zou verliezen dan dat je hele lichaam in het vurige Hinnomdal
wordt geworpen. #

30 Liever een rechterhand missen dan deze verkeerd te gebruiken, want het is beter dat
je één van je ledematen zou verliezen dan dat je hele lichaam op in het vurige
Hinnomdal wordt geworpen. #
31 Er werd gezegd dat wie van zijn vrouw scheidt, haar een scheidingsbrief moet
geven. #
32 Maar ik zeg je dat degene die zich van zijn vrouw laat scheiden zonder een zaak van
hoererij, haar overlaat aan overspel. Wie een verworpen vrouw trouwt, pleegt overspel.
#

33 Ook heb je gehoord tot onze voorouders werd gezegd: 'Lieg niet in uw eed, maar
vervul uw eed voor JHWH.' #
34 Maar ik zeg je helemaal niet te zweren; niet bij de hemel, want dat is de troon van
God, #
35 niet bij de aarde, want [dat] is zijn voetbank, en ook niet bij Jeruzalem, want [dat] is
de stad van de grote Koning. #
36 Zweer ook niet bij je hoofd, want je kunt niet één haar wit of zwart te maken. #
37 Laat je ja-woord 'ja' zijn, en je nee-woord, 'nee.' Wat daar ook bij komt, is uit het
kwaad. #
38 Je hebt gehoord dat werd gezegd: 'Oog om oog, en tand om tand.' #
39 Maar ik zeg je dat je niet moet opstaan tegen een slecht persoon; keer aan wie jou
op de rechterwang slaat, ook de andere toe. #
40 Laat wie jou voor het gerecht wil dagen om je tunica te nemen, hem ook je
bovenkleed hebben. #
41 Vereist iemand van je één mijl te gaan? Ga er dan twee met hem. #
42 Weiger niet als iemand je vraagt om iets te geven of te lenen. #
43 Je hebt gehoord dat werd gezegd: 'Toon vriendelijkheid aan uw naaste en haat
uw vijand.' #
44 Maar ik zeg je: heb je vijand lief, zegen wie jou vervloekt, doe het aangename voor
wie jou haat en bid voor wie jou overweldigt en vervolgt, #
45 zodat je een kind wordt van je hemelse Vader. Want hij doet zijn zon opkomen voor
de goeden en de slechten en doet zijn regen neerdalen over de rechtvaardigen en de
onrechtvaardigen. #
46 Want als je degenen die jou liefhebben liefhebt, wat voor beloning heb je dan? Zie,
doen niet zelfs de belastinginners hetzelfde? #
47 En als je alleen je broeders vrede wenst, wat doe je dan meer dan anderen? Zie,
doen zelfs de belastinginners niet hetzelfde? #
48 Wees daarom rijp zoals je hemelse Vader rijp is. #

Hoofdstuk 6
1 Doe liefdadigheid in stilte zodat je dat niet doet om door mensen gezien te worden
want anders heb je geen beloning bij je Vader die in de hemel is. #
2 Wanneer je liefdadigheid doet, trompet dat dan niet voor je uit, zoals de hypocrieten
doen in de synagogen en in de straten, zodat ze door mensen groots worden gemaakt.
Ik zeg je met zekerheid dat zij hun beloning al hebben. #
3 Laat als je liefdadigheid doet, je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, #
4 zodat je liefdadigheid discreet is.
Dan zal je Vader die het discrete ziet,
je openlijk belonen. #
5 En wanneer je bidt, wees niet als de hypocrieten. Ze staan namelijk graag te bidden in
de synagogen en op de hoeken van de marktplaatsen om door mensen te worden
gezien. Ik zeg je met zekerheid dat zij hun beloning al hebben. #
6 Maar ga als je bidt je kamer in. Na het sluiten van de deur bid je tot je Vader die in
het discrete is. Dan zal je Vader die het discrete waarneemt je compenseren. #

7 Wees tijdens het bidden niet als stamelaars onder de heidenen. Ze hopen namelijk dat
ze door veel woorden gehoord zullen worden. #
8 Imiteer hen daarom niet want je Vader weet wat je nodig hebt [al] voor je hem
vraagt. #
9 Bid daarom zoals:
#
10 laat uw koninkrijk komen,
laat uw wens gedaan worden,
zoals in de hemel,
ook op aarde, #
11 geef ons het nodige brood van vandaag, #
12 en vergeef ons onze schulden,
net zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven, #
13 help ons niet in beproeving te raken,
maar scheid ons af van het kwaad,
want van u is het koninkrijk,
en de macht,
en de glorie,
voor altijd en eeuwig, amen. #
14 Want als je de fouten van anderen vergeeft dan zal je hemelse Vader ook die van
jou vergeven. #
15 Maar als je mensen niet vergeeft zal ook je Vader jouw fouten niet vergeven
hebben. #
16 Wanneer je vast, wees [dan] niet droevig zoals de hypocrieten, want ze veranderen
hun uitdrukking zodat voor mensen blijkt dat ze vasten. Ik zeg je met zekerheid dat ze
hun beloning hebben ontvangen. #
17 Maar, was je gezicht en zalf je hoofd wanneer jij vast, #
18 zodat het voor mensen niet blijkt dat je vast maar door je Vader die in het discrete
is. Dan zal je vader die het discrete ziet je belonen. #
19 Stapel geen schatten op aarde waar mot en roest verteren en waar dieven inbreken
en stelen, #
20 maar stapel je schatten op in de hemel, waar zowel mot als roest ze niet verteren
en waar dieven niet inbreken en stelen, #
21 want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. #
22 De lamp van het lichaam is het oog. Als je oog dan zuiver is, dan zal je hele lichaam
verlicht zijn, #
23 als je oog slecht is, dan zal je hele lichaam duister zijn. Maar als het licht in jezelf
duister blijkt, hoe groot zal je duisternis dan zijn! #
24 Niemand kan voor twee meesters werken. Of men zal de één haten, en de ander
liefhebben, of de één eren en de ander negeren. Je kunt niet zowel God als het geld
dienen. #
25 Daarom zeg ik je: wees niet bezorgd over je zelf, wat je zult eten of wat je zult
drinken, of waarmee je het lichaam zult kleden. Zie, is de ziel niet meer dan voedsel en
het lichaam meer dan kleding? #
26 Kijk hoe de vogels in de hemel niet zaaien, oogsten, of verzamelen in schuren, en
toch voedt je hemelse Vader ze. Ben je niet meer waard dan zij? #
27 Wie van jullie kan door bezorgd te zijn één el aan de levensduur toevoegen? #
28 En wat kleding betreft, waarom ben je bezorgd? Bestudeer hoe de lelies van het
veld opgroeien. Ze zwoegen niet en spinnen niet. #
29 Ik zeg je dat zelfs Salomo in al zijn glorie niet als één van deze [lelies] was gekleed.
#

30 Zou God jou niet eerder kleden dan het groen van het land dat er vandaag is en
morgen in de oven wordt geworpen, kleingelovige? #

31 Wees dus niet bezorgd door te zeggen: 'Wat zullen we eten?' of: 'Wat zullen we
drinken?' of: 'Wat zullen we dragen?' #
32 Al deze dingen zoeken de mensen van deze wereld, en je Vader in de hemel weet
ook dat je al deze [dingen] nodig hebt. #
33 Zoek dus eerst het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid, en al deze dingen
zullen je toegevoegd worden. #
34 Wees daarom niet bezorgd over morgen, want morgen heeft haar eigen zorgen. Het
kwaad van de dag is voldoende. #

Hoofdstuk 7
1 Oordeel niet, zodat je zelf niet wordt geoordeeld. #
2 Met het oordeel dat jij oordeelt, zul je geoordeeld worden, en met de maat waarmee
jij meet, zul je gemeten worden. #
3 Waarom kijk je naar het strootje in het oog van je broeder, maar negeer je de balk in
je eigen oog? #
4 Of, hoe kun je tegen je broeder zeggen: 'Sta me toe het strootje uit uw oog
verwijderen?' Kijk naar de balk in je eigen ogen! #
5 Hypocriet! Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, dan zul je helder zien om het
strootje uit het oog van je broeder verwijderen. #
6 Hang geen oorbellen aan honden en gooi je parels niet voor de zwijnen zodat ze zich
niet omdraaien, ze vertrappen met hun poten, zich omkeren en zich tegen jou keren. #
7 Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal je
opgedaan worden. #
8 Wie vraagt zal ontvangen, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden
opengedaan. #
9 Of is er iemand onder jullie die, als zijn kind brood vraagt het dan een steen aanreikt?
#

10 Of als hij een vis van hem vraagt, zal hij een slang aanreiken? #
11 Hoewel dan wie slecht zijn goede gaven weten te geven aan kinderen, hoeveel meer
zal je hemelse Vader goede dingen geven aan wie hem vraagt? #
12 Alles wat je graag wilt dat mensen voor jou doen, doe dat dan ook voor hen want dat
is de Thora en de Profeten. #
13 Ga door de smalle deur, want wijd [is] de deur en breed [is] de weg die naar
vernietiging leidt, en velen gaan daardoor. #
14 Hoe nauw is de deur en smal is de weg die tot leven leidt maar weinigen zijn het die
het vinden! #
15 Waak voor valse profeten, die onder jullie komen in kleding van schapen, maar [die]
van binnen roofzuchtige wolven zijn. #
16 Aan hun vrucht zul je hen herkennen. Plukt men druiven van doornen of vijgen van
distels? #
17 Dus elke goede boom levert een goede vrucht, maar een slechte boom levert een
slechte vrucht. #
18 Een goede boom kan geen slechte vrucht opbrengen, ook kan een slechte boom geen
goede vrucht opbrengen. #
19 Elke boom zonder goede vrucht, wordt omgehakt en in vuur geworpen. #
20 Aan hun vrucht zul je hen dus kennen. #
21 Niet iemand die me zegt: 'Heer, heer!' zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
maar degene die de wil van mijn hemelse Vader doet. #
22 Velen zullen me op die dag zeggen: 'Heer, heer!' profeteerden we niet in uw naam,
en wierpen we niet op uw manier demonen uit en deden we niet op uw manier vele
krachtige werken? #

23 En ik zal hun belijden: 'Ik heb u nooit gekend, verwijder u van mij, dienaren van
onrechtvaardigheid! #
24 Daarom zal iedereen die mijn woorden hoort en ze doet worden vergeleken met een
wijs man die zijn huis op een rots had gebouwd. #
25 En het regende en de rivieren kwamen, de wind waaide en ze beukten het huis, maar
het viel niet omdat het op een rots was gefundeerd. #
26 Maar wie mijn woorden hoort en ze niet doet, zal worden vergeleken met een
onverschillige man, die zijn huis op zand had gebouwd. #
27 En het regende en de rivieren kwamen, de wind waaide en ze beukten het huis,
zodat het instortte. Het was een volledige instorting." #
28 Toen Jeshua zijn woorden had voltooid stonden de menigten stomverbaasd om zijn
onderwijs. #
29 Want hij onderwees hen als iemand met gezag en niet zoals hun Schriftgeleerden en
farizeeën. #

Hoofdstuk 8
1 Toen hij van de berg afdaalde volgden hem vele menigten. #
2 En zie! Daar kwam een melaatse die voor hem boog en zei: "Heer, als u alleen maar
wilt kunt u me rein maken!" #
3 Jeshua strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: "Ik wil het, wees rein!" en
onmiddellijk werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. #
4 En Jeshua zei hem: "Zorg dat u het aan niemand vertelt maar ga, toon uzelf aan de
priester en breng het offer zoals Mozes vereiste, tot hun getuigenis." #
5 Toen Jeshua in Kafarnaüm kwam, naderde hem een centurio die hem smeekte, #
6 en zei: "Heer! Mijn jongen ligt verlamd thuis, en heeft hevige pijn!" #
7 en [Jeshua] zei hem: "Ik kom en zal hem genezen." #
8 De centurio antwoordde en zei: "Heer! Ik ben onwaardig, dat u onder mijn dak zou
komen, maar zegt u een woord en mijn jongen zal genezen worden. #
9 Want ook ik ben een mens die onder autoriteit staat en er zijn soldaten onder mij. Ik
zeg tot de ene: 'Ga!' en hij gaat en tot de andere: 'Kom!' en hij komt, en tot mijn
bediende: 'Doe dit!' en hij doet." #
10 Toen Jeshua dat hoorde was hij verbaasd en zei tot wie hem volgden: "Ik zeg u met
zekerheid dat ik zelfs niet in Israël zo'n sterk geloof heb gevonden! #
11 Ik zeg u dan dat velen komen uit het oosten en het westen en zullen met Abraham,
Isaäk en Jakob aanliggen in het koninkrijk van de hemel. #
12 Maar de zonen van het koninkrijk zullen worden uitgeworpen in de duisternis buiten.
Daar zal huilen en tandenknarsen zijn." #
13 En Jeshua zei tot de centurio: "Ga! Zoals u hebt vertrouwd zal het worden!" En zijn
bediende werd genezen op dat uur. #
14 Toen Jeshua in het huis van Kefas was gekomen zag hij diens schoonmoeder met
koorts in bed liggen. #
15 Dus raakte hij haar hand, en de koorts verliet haar. Ze stond op en ging hem dienen.
#

16 Toen het avond was geworden bracht men hem vele door demonen bezetenen en
met een woord wierp hij de geesten uit. Al wie ziek waren hadden genas hij, #
17 zodat vervuld mocht worden wat werd gesproken door Jesaja, de profeet die zei
"dat hij onze zorgen zou nemen en ziekten zou dragen." #
18 Toen Jeshua de vele menigten rondom zag, gaf hij opdracht om naar de overkant te
gaan. #
19 Er naderde een Schriftgeleerde die hem zei: "Rabbi, ik zal u volgen waar u dan ook
heen gaat!" #

20 Jeshua zei tot hem:
"De vossen hebben holen,
en de vogels van de hemel nestelen,
maar de Mensenzoon heeft geen,
plaats om het hoofd neer te leggen." #
21 Maar een van zijn leerlingen zei tot hem: "Heer, sta me toe eerst heen te gaan en
mijn Vader te begraven." #
22 Maar Jeshua zei tot hem: "Kom, volg me en laat de doden hun doden begraven." #
23 Toen Jeshua in een boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. #
24 En zie! er kwam een sterke golfslag op zee, zodat de boot door de golven werd
bedekt, maar Jeshua lag te slapen. #
25 En ze kwam bij hem, schudden hem wakker en zeiden: "Heer, help, we vergaan!" #
26 En hij zei tot hen: "Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?" Hij stond op en
bestrafte de wind en de zee en het werd volledig stil. #
27 En de mensen waren verbaasd en zeiden: "Wie is dit, dat wind en de zee hem
gehoorzamen?" #
28 Toen Jeshua aan de andere kant bij de plaats van de Gadarenen was gekomen,
ontmoetten hem twee bezetenen die tussen de herinneringsgraven uitkwamen. Ze
waren zo slecht dat niemand langs die weg kon gaan. #
29 Ze schreeuwden en zeiden: "Wat hebben we met elkaar te maken, Jeshua, zoon van
God? Bent u hier te vroeg gekomen om ons te straffen?" #
30 Nu was daar op een afstandje van hen vandaan, een grote kudde grazende zwijnen.
#

31 En deze demonen verzochten hem en zeiden: "Als u ons uitwerpt, sta ons toe in de
kudde zwijnen te gaan!" #
32 Toen zei Jeshua tot hen: "Ga!" En onmiddellijk gingen ze uit, de zwijnen in, en die
hele kudde ging recht op een overhangende rots af en viel in zee, en ze stierven in de
zee. #
33 Maar de herders vluchtten naar de stad en vertelden alles wat was gebeurd en over
die bezetenen. #
34 Dus kwam de hele stad uit om Jeshua te ontmoeten. Toen ze hem zagen vroegen ze
hem om uit hun gebied te vertrekken. #

Hoofdstuk 9
1 En hij stapte in een boot, stak over en kwam in zijn eigen stad. #
2 En men bracht hem een verlamde die op een draagbed lag. Toen Jeshua hun geloof
zag zei hij tot de verlamde: "Mijn zoon, wees gerust, uw zonden zijn vergeven!" #
3 Maar sommige van de Schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: "Hij lastert!" #
4 Maar Jeshua kende hun gedachten en zei tot hen: "Waarom bent u boos in uw hart? #
5 Want wat is makkelijker te zeggen: 'uw zonden zijn vergeven', of: 'sta en loop?' #
6 Dat u mag weten dat de Mensenzoon autoriteit heeft op de aarde zonden te
vergeven." Toen zei Jeshua tot de verlamde: "Sta op, neem uw draagbed op en ga naar
uw huis." #
7 Toen stond hij op en ging naar huis. #
8 Toen de menigten dit zagen, kregen ze groot ontzag en prezen ze God, die zo een
autoriteit aan de mensen geeft. #
9 Toen Jeshua van daar was weggegaan, zag hij in het belastingkantoor iemand zitten
die Matteüs heette. En zei tot hem: "Kom, volg mij!" hij stond hij op en volgde hem. #
10 En het gebeurde dat Jeshua een maaltijd gebruikte in het huis. Zie, er waren vele
belastinginners en zondaars gekomen die samen aanlagen met Jeshua en zijn leerlingen!
#

11 Toen de farizeeën dit zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: "Waarom eet uw leraar met
de belastinginners en zondaars?" #
12 Maar hij hoorde het en zei: "Niet de gezonden maar de zieken hebben een arts nodig,
#

13 Ga leren wat dit betekent: Medeleven wil ik en geen offer', want ik ben niet
gekomen om rechtvaardigen maar om de zondaars te roepen." #
14 Toen naderden hem de leerlingen van Johannes en ze vroegen hem: "Waarom vasten
wij en de farizeeën wel maar veel van uw leerlingen niet?" #
15 Daarop zei Jeshua tot hen: "Hoe kunnen de bruiloftsgasten vasten zolang de
bruidegom met hen is? Maar de dagen komen dat bruidegom van hen weggenomen zal
worden, dan zullen ze vasten. #
16 Niemand zet een nieuw lapje op een oud kledingstuk, want het trekt aan het
kledingstuk zodat de scheur groter wordt. #
17 Ook schenkt men geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken, wordt
de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar doet men jonge wijn in nieuwe
zakken, en beide blijven behouden." #
18 Terwijl hij deze dingen tot hen sprak, kwam daar een leider, hij naderde, boog voor
hem en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en ze
zal leven." #
19 Jeshua stond op en zijn leerlingen volgden hem. #
20 Zie, een vrouw van wie haar bloed twaalf jaar vloeide, naderde hem van achteren en
raakte de franjes van zijn kleding aan! #
21 Want ze dacht bij zichzelf: "Als ik alleen maar zijn kleding aanraak zal ik worden
genezen." #
22 Maar Jeshua draaide zich om, zag haar en zei: "Wees gerust dochter! Je geloof heeft
je gered." En de vrouw was vanaf dat uur genezen. #
23 Toen Jeshua in het huis van de opziener kwam, zag hij de fluitspelers en de tumult
makende menigte. #
24 Hij zei: "Maak plaats, want het meisje is niet gestorven maar ze slaapt!" En ze
lachten hem uit. #
25 Toen hij de menigte had weggestuurd, ging hij naar binnen, pakte haar hand vast en
het meisje stond op. #
26 En dit bericht ging uit tot die gehele streek. #
27 Toen Jeshua doorreisde, volgden hem twee blinden, die riepen en zeiden: "Heb
medelijden met ons, zoon van David!" #
28 Toen hij in het huis kwam naderden hem die blinde mannen. Jeshua zei tot hen:
"Gelooft u dat ik dit kan doen?" Ze zeiden tot hem: "Ja Heer!" #
29 Toen raakte hij hun ogen aan en zei: "Laat het zijn zoals u hebt geloofd." #
30 Onmiddellijk werden hun ogen geopend en Jeshua maande hen en zei: "Zorg dat
niemand het te weten komt." #
31 Maar ze gingen naar buiten en ze verkondigden het in heel dat gebied. #
32 Toen Jeshua naar buiten ging bracht men hem een dove man die een demon had. #
33 Nadat de demon uitging sprak die doofstomme en waren de menigten verbijsterd en
zeiden: "Zoiets is in Israël nooit gezien!" #
34 Maar de farizeeën zeiden: "Hij werpt de demonen uit door de leider van de
demonen." #
35 En Jeshua reisde door alle steden en dorpen, terwijl hij onderwees in hun synagogen,
het goede nieuws van het koninkrijk verkondigde en elke ziekte en kwaal genas. #
36 Toen hij de menigten zag had hij medelijden met hen want ze waren vermoeid en
verstrooid als schapen zonder herder. #
37 Toen zei hij tot zijn leerlingen: "De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. #
38 Smeek daarom de Heer van de oogst dat hij werkers in zijn oogst uitzendt." #

Hoofdstuk 10
1 Dus riep hij de twaalf leerlingen en hij gaf hun autoriteit om onreine geesten uit te
werpen en om alle kwalen en gebreken te genezen. #
2 Dit waren nu de namen van de twaalf zendelingen: De eerste van hen was Simon die
Kefas werd genoemd en zijn broer, Andreas, Jakobus en zijn broer Johannes, zonen van
Zebedeüs. #
3 Filippus, Bartolomeüs, Tomas, Matteüs de belastinginner, Jakobus van Alfeüs en Levi
die Taddeüs werd genoemd, #
4 Simon de Zeloot en Judas Iskariot, de verrader. #
5 Jeshua gaf deze twaalf zendelingen opdracht en zei: "Neem geen wegen van de natiën
en ga geen Samaritaanse steden binnen. #
6 Maar gaan jullie vooral naar de verloren schapen van het huis van Israël. #
7 Verkondig op weg en zeg dat het koninkrijk van de hemel nabij is. #
8 Genees de zieken, reinig de melaatsen, werp demonen uit. Jullie hebben gratis
ontvangen, geef gratis. #
9 Voorzie niet in goud, zilver of koper in jullie beurzen, #
10 ook niet in proviand voor onderweg, of twee mantels, schoenen of een wandelstaf,
want de werker is zijn voedsel waard. #
11 In wat voor stad of dorp jullie ook komen, onderzoek wie het waard is. Ga daar naar
binnen en verblijf daar tot jullie vertrek. #
12 Wens wanneer jullie een huis binnengaan dat huisgezin vrede. #
13 Als dat huisgezin het waard is, zal jullie vrede over haar komen, maar als het niet
waardig is, zal jullie vrede tot jullie terugkeren. #
14 Als iemand jullie niet ontvangt, of niet luistert naar jullie woorden, verlaat het huis of
die stad en schud het stof van jullie voeten. #
15 Amen, ik zeg jullie dat het draaglijker zal zijn voor het gebied van Sodom en
Gomorra op de oordeelsdag dan voor die stad. #
16 Ik zend jullie uit als schapen tussen wolven. Wees daarom zo omzichtig als een slang
en onschuldig als een duif. #
17 Waak voor mensen. Men zal jullie namelijk dagvaarden en jullie tuchtigen in hun
synagogen. #
18 En aan prefecten en tot koningen zullen jullie worden voorgeleid, hen en de natiën
tot getuigenis vanwege mijn zaak. #
19 Wees niet bezorgd wanneer men jullie arresteert, hoe of wat jullie moeten zeggen.
Het zal jullie gegeven worden wat jullie op dat moment moeten zeggen. #
20 Want niet jullie zijn degenen die spreken, maar de adem van jullie Vader spreekt
door jullie. #
21 Want broer zal broer tot de dood overleveren, en vader zal tegen zijn zoon opstaan,
en kinderen tegen hun ouders en hen vermoorden. #
22 En jullie zullen door alle mensen worden gehaat om mijn naam, maar wie volhardt
tot het einde zal leven. #
23 Wanneer men jullie in deze stad vervolgt, vluchten jullie naar een andere. Want ik
zeg jullie met zekerheid dat jullie niet alle steden van het huis van Israël zullen voltooien
totdat de Mensenzoon komt. #
24 Er is geen leerling die groter is dan zijn meester of een bediende groter dan zijn
heer. #
25 Het is de leerling voldoende te zijn als zijn leraar, en de bediende als zijn heer. Als
men de huiseigenaar Beëlzebub noemt, hoeveel meer zijn de huisgenoten dan? #
26 Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet zal worden
geopenbaard, en [niets] is verborgen, dat niet bekend zal worden. #

27 Wat ik jullie zeg in de duisternis, zeg dat in het licht. En verkondig van de daken wat
jullie met het oor horen. #
28 En wees niet bang voor wie het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden.
Wees eerder bang voor degene die wat bezield is en het lichaam kan vernietigen in het
Hinnomdal. #
29 Worden niet twee mussen verkocht voor een muntje? Niet één van hen zal op de
grond vallen zonder [dat] jullie Vader [het ziet]. #
30 Zelfs al jullie hoofdharen zijn ook geteld. #
31 Vrees daarom niet, want jullie zijn belangrijker dan vele mussen. #
32 Wie me daarom belijdt tegenover mensen, zal ik ook belijden tegenover mijn Vader
in de hemel. #
33 Maar wie me ontkent tegenover mensen, zal ik ook ontkennen tegenover mijn
hemelse Vader. #
34 Denk niet dat ik ben gekomen om rust op aarde te brengen. Ik kwam niet om rust te
brengen maar een zwaard. #
35 Want ik ben gekomen om een man tegen zijn vader te verdelen, en dochter tegen
haar moeder, en schoondochter tegen haar schoonmoeder. #
36 Iemands huisgenoten zullen zijn tegenstanders zijn. #
37 Wie zijn vader of moeder meer liefheeft dan mij, is me niet waardig, en wie zijn zoon
of dochter meer liefheeft dan mij, is me niet waardig. #
38 En wie niet zijn hout opneemt, komt en me volgt, is me niet waardig. #
39 Wie zijn ziel voor mijn zaak verliest, zal het vinden, maar wie zijn ziel vindt zal het
verliezen. #
40 Wie jullie accepteert, accepteert mij. Wie mij accepteert, accepteert degene die me
heeft gestuurd. #
41 Wie een profeet accepteert in naam van de Profeet, zal de beloning van de Profeet
ontvangen, en wie een rechtvaardige ontvangt in naam van de Rechtvaardige zal de
beloning van de Rechtvaardige ontvangen. #
42 En wie een beker fris [water] te drinken geeft aan een van deze kleinen in naam van
een leerling, ik zeg jullie met zekerheid dat hij zijn beloning niet zal missen." #

Hoofdstuk 11
1 Toen Jeshua zijn instructies aan zijn twaalf leerlingen had voltooid, vertrok hij van
daar om te onderwijzen en te verkondigen in hun steden. #
2 Zodra Johannes in de gevangenis had gehoord over de werken van de Messias stuurde
hij zijn leerlingen, #
3 en zei tot hem: "Bent u de degene die zal komen of verwachten we iemand anders?" #
4 En Jeshua antwoordde en zei tot hen: "Ga, bericht Johannes wat jullie hebben gehoord
en gezien. #
5 Blinden zien, verlamden wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden
staan op en de armen wordt hoop gegeven, #
6 en gezegend is hij die niet over me struikelt." #
7 Toen ze waren vertrokken, begon Jeshua de menigten te spreken over Johannes: "Wat
deed jullie uitgaan naar de wildernis? Om te staren naar een wuivend riet in de wind? #
8 Zo niet, wat deed jullie uitgaan om te zien? Een man die zachte kleding droeg? Zie,
degenen die zachte dingen dragen zijn in het huis van de koning! #
9 Zo niet, wat deed jullie uitgaan? Om een profeet te zien? Ja zeg ik jullie, en meer dan
een profeet. #
10 Want hij is over wie is geschreven:
Zie, ik zend mijn boodschapper voor jou uit, zodat hij de weg voor jou zal
voorbereiden.' #

11 Ik zeg jullie met zekerheid dat er niemand onder wie uit vrouwen zijn geboren groter
is dan Johannes de Doper. Maar de kleine in het koninkrijk van de hemel is groter dan
hij. #
12 Van de dagen van Johannes de Doper tot heden, wordt het koninkrijk van de hemel
krachtig geregeerd, en de krachtigen grijpen haar vast. #
13 Want allen profeteerden; de Profeten en de Thora tot Johannes. #
14 En als jullie willen, accepteer dat hij Elia is die moest komen. #
15 Laat wie een oor heeft dat kan horen, luisteren! #
16 Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Het is zoals kinderen die op straat zitten
en naar hun vrienden roepen: #
17 'We hebben voor jullie gezongen, maar jullie dansten niet. We hebben tot jullie
gehuild, maar jullie waren niet verdrietig.' #
18 Want Johannes die kwam, at en dronk niet. Toch zei men: 'Hij heeft een demon.' #
19 Toen de Mensenzoon kwam die zowel eet als drinkt, zei men: 'Zie, een mens,
veelvraat en wijnverslaafde, vriend met belastinginners en zondaars.' Maar de wijsheid
wordt gerechtvaardigd door haar werken." #
20 Toen begon Jeshua de steden te verwijten in welke vele van zijn krachtige werken
bekend werden, dat ze geen berouw toonden. #
21 "Wee Chorazin! Wee Betsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de werken bekend werden
die in jullie bekend werden, zouden ze lang geleden in zak en as berouw hebben
getoond. #
22 Daarom zeg ik jullie dat het voor Tyrus en Sidon op de oordeelsdag rustiger zal zijn
dan voor jullie. #
23 En jij Kafarnaüm, je was tot de hemel gestegen. Tot het dodenrijk zul je afdalen,
want als in Sodom de wonderen gedaan zouden zijn welke in jou zijn gedaan, zou het
tot vandaag hebben bestaan! #
24 Maar ik zeg je dat het voor het land van Sodom rustiger zal zijn op de oordeelsdag
dan voor jou." #
25 Op dat moment, antwoordde Jeshua en zei: "Ik dank u Vader, Heer van de hemel en
de aarde, dat u deze dingen hebt verborgen voor de wijzen en de intelligenten, maar ze
hebt geopenbaard aan kinderen. #
26 Ja mijn Vader, zo hebt u het gewild. #
27 Alles is aan mij overgedragen door mijn Vader en niemand kent de Zoon, behalve de
Vader. Ook kent niemand de Vader behalve de Zoon en degene aan wie de Zoon hem
wil openbaren. #
28 Kom tot mij, allen wie zwoegen en gedwongen zijn om vrachten te dragen, en ik zal
jullie rust geven. #
29 Neem mijn juk op jullie en leer van mij dat ik zachtmoedig en mild van hart ben, dan
zullen jullie rust voor jezelf vinden , #
30 want mijn juk is aangenaam en mijn vracht is licht." #

Hoofdstuk 12
1 In die tijd wandelde Jeshua op de sabbat in de korenvelden. Toen de leerlingen honger
kregen, begonnen ze aren te plukken en te eten. #
2 Toen de farizeeën dit zagen, zeiden ze tot hem: "Zie, uw leerlingen doen iets wat niet
mag op de sabbat!" #
3 Maar hij zei tot hen: "Hebt u niet gelezen, wat David en degenen met hem deden toen
ze honger hadden? #
4 Hoe hij het huis van God binnenging en hij de broden van het altaar van JHWH at, wat
voor hem en evenmin voor de zijnen legaal was te eten behalve voor de priesters? #
5 Of hebt u niet gelezen in de Thora dat de priesters die in de tempel de sabbat
schenden onschuldig zijn? #

6 Maar ik zeg u dat hier iemand is die groter dan de tempel is. #
7 Als u geweten had wat betekent: 'Medeleven wil ik en geen offer, dan had u de
onschuldigen nooit veroordeeld, #
8 want de mens is de baas over de sabbat." #
9 Toen Jeshua van daar was vertrokken, kwam hij in hun synagoge. #
10 Er was daar een man die een verdorde hand had. En ze vroegen hem en zeiden:
"Mag men op de sabbat genezen?" Zo konden ze hem beschuldigen. #
11 Daarop zei hij tot hen: "Is er iemand onder u die een schaap heeft, dat als het op de
sabbat in een put valt, het niet zou grijpen en eruit tillen? #
12 Hoeveel meer is een mens waard dan een schaap? Daarom mag men op de sabbat
het goede doen." #
13 Toen zei hij tot de man: "Strek uw hand uit!" En hij strekte zijn hand uit en het werd
hersteld, zoals de ander. #
14 En de farizeeën gingen weg om te overleggen hoe ze van hem af konden komen. #
15 Maar Jeshua kwam het te weten en trok zich van daar terug. En vele menigten
volgden hem en hij genas hen allen. #
16 En hij droeg hen op hem niet te openbaren, #
17 zodat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja was gesproken die zei: #
18 "Zie, mijn bediende in wie ik plezier heb,
mijn geliefde naar wie mijn ziel heeft verlangd!
Ik zal mijn adem in hem leggen,
en hij zal rechtvaardigheid aan de natiën verkondigen, #
19 Hij zal niet discussiëren of schreeuwen,
niemand zal zijn stem in de straat horen. #
20 Een geknakt riet zal hij niet afbreken,
een knipperende lamp zal hij niet smoren,
tot hij het recht zal laten zegevieren. #
21 en in zijn naam zullen de natiën hoop vinden." #
22 Toen werd een bezeten doofstomme blinde bij hem gebracht en hij genas hem zodat
de doofstomme kon spreken en zien. #
23 En de hele menigte was verbaasd en zei: "Is dit niet de Zoon van David?" #
24 Maar de farizeeën hoorden het en zeiden: "Niet deze [man] werpt demonen uit maar
Beëlzebub, de leider van de demonen." #
25 Maar Jeshua kende hun plan en zei tot hen: "Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf is
verdeeld, zal worden vernietigd. Elk huisgezin en elke stad die verdeeld is tegen zichzelf
zal niet stand houden. #
26 En als Satan Satan uitwerpt is hij tegen zichzelf verdeeld! Hoe zal zijn koninkrijk dan
standhouden? #
27 En als ik door Beëlzebub demonen uitwerp, door wie werpen uw zonen dan uit?
Daarom zullen zij rechters over u zijn. #
28 Maar als ik demonen door de adem van God uitwerp, is het koninkrijk van God u
nabij gekomen! #
29 Of kan iemand het huis van een sterke man binnendringen en zijn huisraad
plunderen tenzij hij eerst de sterke man zou binden? Daarna zal hij het huis plunderen.
#

30 Wie niet met me is, is tegen me en wie niet met me vergadert, verdeelt. #
31 Daarom zeg ik u dat alle zonden en laster de mensen vergeven zal worden. Maar
laster tegen de adem zal de mens niet worden vergeven. #
32 Iemand die een woord tegen de Zoon spreekt zal worden vergeven. Maar iemand die
tegen de heilige adem spreekt zal niet worden vergeven, niet in deze wereld of in de
komende wereld. #

33 Ofwel de boom is goed en haar vrucht [is ook] goed, of de boom is slecht en haar
vrucht [is ook] slecht. Want door haar vrucht wordt de boom gekend. #
34 Addernesten, hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want waar het
hart van overloopt, daarmee spreekt de mond. #
35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, maar een slecht
mens brengt uit zijn slechte schat slechte dingen voort. #
36 Maar ik zeg u dat voor iedere loze verklaring die mensen zullen doen, ze
verantwoording moeten afleggen op de dag van oordeel. #
37 Want wegens uw woorden zult u worden vrijgesproken en wegens uw woorden zult u
worden veroordeeld." #
38 Toen antwoordden hem enkele Schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: "Leraar! We
willen een teken van u zien." #
39 Maar hij antwoordde en zei tot hen: "Een goddeloze en overspelige generatie blijft
een teken zoeken. Een teken zal haar niet gegeven worden, behalve het teken van Jona,
de profeet. #
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van reusachtige vis
was, zo zal de Mensenzoon drie dagtijden en drie nachten in het aardse hart zijn. #
41 Mannen van Ninevé zullen met deze generatie opstaan in het oordeel en ze zullen
haar veroordelen, want zij toonden berouw op de verkondiging van Jona, en zie, meer
dan Jona is hier! #
42 De koningin van het Zuiden zal met deze generatie in het oordeel opstaan en [zij] zal
haar veroordelen, want ze kwam van de einden van de aarde om de wijsheid van
Salomo te horen en zie, iemand groter dan Salomo is hier! #
43 Wanneer een onreine geest uit de mens gaat, zwalkt hij door waterloze plaatsen om
rust te zoeken, maar vindt het niet. #
44 Dan zegt hij: 'Ik zal terugkeren naar mijn huis, vanwaar ik kwam' en zodra hij komt,
vindt hij het leeg, schoongemaakt en versierd. #
45 Dan gaat hij en neemt nog zeven andere geesten, slechter dan hijzelf en ze gaan
daar wonen, en het wordt uiteindelijk erger dan eerst. Zo zal het ook met deze slechte
generatie zijn." #
46 Terwijl hij bleef spreken tot de menigten, zie, zijn moeder en zijn broers, stonden
buiten en probeerden hem te spreken! #
47 Toen zei iemand tot hem: "Zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u
[om met u] te spreken!" #
48 Maar Jeshua antwoordde en zei tot diegene die hem aansprak: "Wie is mijn moeder
en wie zijn mijn broers?" #
49 En hij strekte zijn hand uit naar zijn leerlingen en zei: "Zie! Mijn moeder en mijn
broers! #
50 Iedereen die de wil van mijn Vader in de hemel doet is mijn broer, mijn zuster en
mijn moeder." #

Hoofdstuk 13
1 Op die dag ging Jeshua naar buiten en ging aan de kust zitten. #
2 En grote menigten verzamelden zich rond hem dus stapte hij in een boot om te zitten
en de hele menigte stond aan de kust langs de zee. #
3 En hij sprak vaak tot hen met allegorieën en zei: "Zie, een zaaier ging naar buiten om
te zaaien. #
4 Terwijl hij zaaide viel er wat langs de weg. Er kwam een vogel die het at. #
5 Het andere viel op grind, waar niet veel aarde was en onmiddellijk schoot het op,
omdat er niet voldoende aarde was. #
6 Toen de zon opkwam, werd het heet en omdat het niet voldoende wortel had verdorde
het. #

7 En iets viel op een doornige plaats. De dorens kwamen op en verstikten het. #
8 Het andere viel op goede aarde, droeg vrucht. Een deel honderd-, een deel zestig -of
dertigvoud. #
9 Laat wie een oor heeft dat kan horen, luisteren!" #
10 En de leerlingen kwamen bij hem en zeiden tot hem: "Waarom spreekt u tot hen met
allegorieën?" #
11 Hij antwoordde daarop en zei tot hen: "Aan jullie is gegeven het mysterie van het
koninkrijk van de hemel te kennen, maar niet aan hen. #
12 Want aan wie heeft, zal gegeven worden en het zal toenemen. #
13 Maar van wie niets heeft zal zelfs wat hij heeft afgenomen worden. Daarom spreek ik
met allegorieën tot hen, want 'Wie zien, zien toch niet en wie horen, horen of
begrijpen toch niet.' #
14 En door hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zei:
'Door te horen zult u horen maar het niet begrijpen,
en door te kijken, zult u kijken maar niet zien. #
15 Daarom is het hart van dit volk verhard geworden,
en hun oren zijn doof geworden
hun ogen toegesloten,
zodat ze niet:
zien met hun ogen,
horen met hun oren,
begrijpen met hun hart,
terugkeren en ik hen genees.' #
16 Maar gezegend zijn jullie ogen die zien en jullie oren die horen. #
17 Want ik zeg jullie met zekerheid dat vele profeten en rechtvaardigen hebben
verlangd te zien wat jullie zien, maar hebben het niet gezien; of [ze hebben verlangd] te
horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. #
18 Luister dan naar de parabel van de zaaier: #
19 Tot iemand die het woord van het koninkrijk hoort maar niet begrijpt, komt het
kwaad dat hetgeen in zijn hart is gezaaid, wegpikt. Dit is wat langs de weg was gezaaid.
#

20 Maar wat op grind is gezaaid, is diegene die het woord hoort en het onmiddellijk met
plezier aanvaardt, #
21 maar hij heeft geen wortel in zich maar voor eventjes. Wanneer zorg of vervolging
komt om het woord is hij snel gestruikeld. #
22 Maar wat tussen dorens is gezaaid is degene die het woord hoort maar door de
zorgen van de wereld en de bedrieglijkheid van rijkdom verstikt het woord, en wordt het
onvruchtbaar. #
23 Maar wat op de goede aarde was gezaaid is degene die mijn woord hoort, begrijpt,
vrucht opbrengt en draagt, soms honderd-, of zestig -of anders dertigvoud." #
24 Een andere parabel sprak hij tot hen en zei: "Het koninkrijk van de hemel lijkt op een
mens die goed zaad op zijn veld had gezaaid. #
25 Toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het koren en
ging weg. #
26 Toen de halmen opkwamen en vrucht zetten, verscheen ook het onkruid. #
27 Daarna kwamen de bedienden van de heer van het huis hem zeggen: 'Heer! Hebt u
niet goed zaad gezaaid op uw akker? Waar komt het onkruid vandaan?' #
28 Hij zei tot hen: 'Dat heeft een vijandige persoon gedaan.' De bedienden zeiden tot
hem: 'Wilt u dan dat we gaan om ze weg te plukken?' #
29 Maar hij zei tot hen: 'Nee, anders zouden jullie bij het wegplukken van het onkruid,
ook het graan ontwortelen. #
30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst en in de oogsttijd zal ik zeggen tot de
oogsters: pluk eerst het onkruid uit en bind het in bossen om het te verbranden, maar
verzamel het koren in mijn schuur!'" #

31 Hij vertelde hun een andere parabel en zei: "Het koninkrijk van de hemel lijkt op een
mosterdzaadje dat iemand nam, en op zijn akker zaaide. #
32 Het is kleiner dan alle zaadjes maar als het groeit wordt het groter dan alle planten
en wordt het een boom [en komen de bloesems],
#

33 Hij vertelde hun nog een allegorie. "Het koninkrijk van de hemel is als zuurdesem
dat door een vrouw werd genomen, en in drie maten meel werd verborgen totdat alles
was gezuurd." #
34 Dit alles sprak Jeshua in parabels tot de menigten en hij zei niets zonder parabels
tot hen, #
35 zodat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet die zei: "Ik zal mijn
mond openen in parabels. Ik zal geheimen verkondigen van voor de
verwekking van de wereld." #
36 Toen verliet hij de menigten en kwam thuis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en
zeiden: "Maak ons de parabel van het onkruid op het veld duidelijk." #
37 Hij antwoordde en zei: "Degene die goed zaad zaait is de Mens, #
38 Het veld is de wereld, het goede zaad betekent de kinderen van het koninkrijk. Het
onkruid betekent de kinderen van de goddeloze. #
39 De vijand die ze gezaaid heeft is Satan. De oogst is de eindtijd en de oogsters zijn
de engelen. #
40 Zoals het onkruid geplukt en met vuur verbrand wordt, zo zal het gaan in de
eindtijd. #
41 De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en ze zullen alle overtreders en werkers
van onrecht uit zijn koninkrijk verzamelen, #
42 en ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal huilen en tandenknarsen zijn. #
43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader.
Wie oren heeft om te horen, luister! #
44 Verder lijkt het koninkrijk van de hemel op een verborgen schat in een veld, die
door iemand was gevonden en verborgen. In vreugde ging hij heen en verkocht alles
wat hij had en hij kocht het dat veld. #
45 En verder lijkt het koninkrijk van de hemel op een handelaar die op zoek was naar
kostbare parels. #
46 Toen hij één uitzonderlijk kostbare parel had gevonden ging hij heen en verkocht
alles wat hij had en kocht het. #
47 Verder lijkt het koninkrijk van de hemel op een net dat in de zee werd geworpen en
het had allerlei soorten [vis] verzameld. #
48 Zodra het vol was trok men het op en sleepte het naar de kust en ging men zitten
om het te sorteren. Het goede deed men in vaten maar het slechte wierp men weg. #
49 Zo zal het zijn in de eindtijd. De engelen zullen uitgaan om de slechten van de
rechtvaardigen af te scheiden. #
50 En ze zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal huilen en tandenknarsen zijn. #
51 Jeshua zei tot hen: "Hebben jullie al deze dingen begrepen?" Ze zeiden tot hem: "Ja
heer." #
52 Toen zei hij tot hen: "Daarom lijkt iedere student die over het koninkrijk van de
hemel is onderwezen op een huiseigenaar die uit zijn schatten oude en nieuwe dingen
tevoorschijn haalt." #
53 Toen Jeshua deze parabels had voltooid, vertrok hij vandaar. #
54 Toen hij in zijn eigen stad was gekomen onderwees hij hen op hun synagogen zodat
ze stomverbaasd stonden, en ze zeiden: "Waar heeft hij die wijsheid en die krachten
vandaan? #
55 Is dit niet de zoon van de timmerman en heet zijn moeder niet Maria en zijn broers
Jakobus, Jozef, Simon en Judas, #

56 en zijn zusters, zie, zijn ze niet allen bij ons? Waar heeft hij dan al deze dingen
vandaan?" #
57 En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jeshua zei tot hen: "Geen profeet wordt
geminacht behalve in zijn eigen stad en thuis." #
58 En hij deed daar niet veel wonderen vanwege hun wantrouwen

Hoofdstuk 14
1 In die tijd hoorde de tetrarch Herodes, het bericht over Jeshua. #
2 En hij zei tot zijn dienaren: "Dit is Johannes de Doper. Hij is uit de graftombe
opgestaan en daarom worden door hem wonderen gedaan." #
3 Want Herodes had Johannes geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de
vrouw van zijn broer Filippus. #
4 Want Johannes had hem gezegd: "Dat ze uw vrouw is onwettig." #
5 Hoewel hij hem wilde doden was hij bang voor de menigte, omdat ze hem als een
profeet bezagen. #
6 Maar op de verjaardag van Herodes danste de dochter van Herodias voor de gasten en
ze behaagde Herodes. #
7 Daarom zwoer hij haar met een eed te geven wat ze ook zou vragen. #
8 Maar omdat ze door haar moeder was geadviseerd zei ze: "Geef me hier op een
schotel het hoofd van Johannes de Doper!" #
9 En dit maakt de koning treurig, maar vanwege de eed en de gasten gaf hij bevel dat
het haar gegeven zou worden, #
10 dus gaf hij opdracht Johannes te onthoofden in de gevangenis. #
11 Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven terwijl ze het
aan haar moeder bracht. #
12 Daarop kwamen zijn leerlingen zijn lijk halen en begroeven hem en kwamen het aan
Jeshua berichten. #
13 Toen Jeshua het hoorde vertrok hij vandaar met een boot naar een eenzame plaats.
Toen de menigten dit hoorden en volgden ze hem over land vanuit de steden. #
14 Nadat Jeshua uitstapte zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen en
genas hun zieken. #
15 Toen het avond werd kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: "Deze plaats is
verlaten en de tijd is voorbijgegaan, stuur de menigte mensen dan weg, zodat ze naar
de dorpen kunnen gaan om zich wat voedsel te kopen." #
16 Maar Jeshua zei tot hen: "Ze hoeven niet weg te gaan, geven jullie hun te eten." #
17 Toen zeiden ze tot hem: "We hebben hier niets behalve vijf broden en twee vissen."
#

18 Hij zei: "Breng ze hier bij mij!" #
19 Vervolgens hij droeg de menigte op om op de grond aan te liggen en hij nam die vijf
broden en twee vissen, keek in de hemel, zegende ze en brak ze en gaf ze aan zijn
leerlingen en de leerlingen plaatsten deze dingen voor de menigten. #
20 En iedereen at en raakte verzadigd, en men haalde het restant van de brokken op
waarmee twaalf manden werden gevuld. #
21 Degenen die gegeten hadden waren ongeveer vijfduizend mannen, vrouwen en
kinderen niet meegerekend. #
22 Ineens noodzaakte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en hem voor te gaan naar
de overkant, terwijl hij de menigten wegstuurde. #
23 Toen hij de menigten had weggestuurd, ging alleen hij een berg op, om te bidden
terwijl het donker was. Hij was daar alleen. #
24 En de boot was vele stadiën van het land verwijderd, terwijl ze vreselijk door de
golven werd gebeukt want er was tegenwind. #
25 Tegen het einde van de nacht kwam Jeshua lopend over het water naar hen toe. #

26 Toen zijn leerlingen hem op water zagen lopen, werden ze bang en zeiden dat het
een valse verschijning was en ze schreeuwden uit angst. #
27 Maar Jeshua sprak hen onmiddellijk aan en zei: "Heb moed, ik ben [het], wees niet
bang!" #
28 Toen antwoordde Kefas en zei tot hem: "Heer, als u het bent, beveel me dan tot u
over het water te komen!" #
29 En hij zei tot hem: "Kom!" En Kefas stapte uit de boot en liep over het water naar
Jeshua toe. #
30 Zodra hij zag dat de wind krachtig was werd hij bang en begon te zinken en verhief
zijn stem en zei: "Heer, red mij!" #
31 Onmiddellijk stak Jeshua hem de hand toe, greep hem vast en zei tot hem:
"Kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen?" #
32 Toen ze in de boot waren gestapt ging de wind liggen. #
33 Degenen die in de boot waren, bogen voor hem en zeiden: "Werkelijk, u bent de
Zoon van God!" #
34 Toen ze overgestoken waren kwamen ze bij Gennesaret aan land. #
35 En de mannen van die plaats herkenden hem dus berichtten ze het alle omliggende
steden en men bracht hem allen die ziek waren. #
36 En ze smeekten hem dat ze alleen maar de rand van zijn kleed mochten aanraken en
allen die hem aanraakten werden gezond. #

Hoofdstuk 15
1 Toen kwamen de farizeeën en Schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jeshua en zeiden: #
2 "Waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de ouden? Want ze wassen hun
handen niet wanneer ze brood eten." #
3 Hij antwoordde en zei tot hen: "Waarom overtreedt ook u het gebod van God vanwege
uw tradities? #
4 Want God heeft gezegd: 'Eer uw vader en uw moeder, en laat wie zijn vader of
moeder vervloekt, sterven.' #
5 Maar u zegt: 'Wie tot zijn vader of moeder zegt: Wat u van mij had kunt profiteren, is
opgedragen! #
6 dan hoeft hij zijn vader of moeder niet te eren.' Zo hebt u het woord van God
ongeldig gemaakt door uw traditie. #
7 Hypocrieten! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: #
8 'Dit volk eert me met de mond, maar hun hart is zeer ver van mij. #
9 Ze vrezen me tevergeefs omdat ze de leer van menselijke geboden
onderwijzen.' #
10 Toen hij de menigte bij zich geroepen had zei hij tot hen: "Hoor en begrijp!" #
11 Niet wat de mond ingaat verontreinigt de mens, maar wat de mond uitgaat,
verontreinigt de mens." #
12 Toen kwamen zijn leerlingen en zeiden tot hem: "Weet u dat de farizeeën die dit
woord hoorden verontwaardigd waren?" #
13 Hij antwoordde hen en zei: "Elke plant die mijn hemelse Vader niet heeft geplant, zal
vergaan. #
14 Laat ze maar. Ze zijn blinde gidsen over blinden. Als een blinde een blinde leidt,
vallen beiden in een put." #
15 Toen antwoordde Simon Kefas en zei tot hem: "Heer, leg ons de parabel uit!" #
16 En hij zei tot hen: "Begrijpen ook jullie het tot nu toe niet? #
17 Weten jullie niet dat wat de mond in gaat, in de buik komt en van daar als ontlasting
wordt uitgeworpen? #

18 Maar wat uit de mond voortkomt, komt uit het hart, en wordt voor iemand een
verontreiniging. #
19 Want uit het hart komen de slechte gedachten voort; overspel, moord, hoererij,
diefstal, valse getuigenissen en laster. #
20 Deze dingen verontreinigen iemand. Maar iemand raakt niet verontreinigd na het
eten met ongewassen handen." #
21 En Jeshua vertrok vandaar en kwam bij de omgeving van Tyrus en Sidon. #
22 Zie, een Kanaänitische vrouw kwam uit dat gebied en zei huilend: "Heb medelijden,
Heer, zoon van David, mijn dochter wordt hevig door een demon gedreven." #
23 Maar hij antwoordde haar geen woord. Zijn leerlingen kwamen en vroegen hem en
zeiden: "Stuur haar weg, want ze roept ons na!" #
24 Maar hij antwoordde en zei tot hen: "Ik ben alleen tot de verloren schapen van het
huis van Israël gezonden." #
25 Maar ze kwam en eerde hem en zei: "Heer, help me!" #
26 Hij zei haar: "Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het voor de
puppies te werpen." #
27 Maar ze zei: "Ja Heer, toch eten en leven puppies ook van de kruimels die van de
tafels van hun meesters vallen en ze zullen leven." #
28 Toen zei Jeshua tot haar: "O vrouw, groot is uw geloof, laat het worden zoals u
wenst!" En vanaf dat moment was haar dochter genezen. #
29 Toen Jeshua vandaar was vertrokken en aan de kust van Zee van Galilea was
aangekomen, beklom hij een berg en ging daar zitten. #
30 En grote menigten kwamen bij hem die vele verlamden, blinden, kreupelen,
stommen en anderen bij zich hadden. Men legde ze aan zijn voeten en hij genas hen, #
31 zodat de menigten verbaasd waren omdat ze degenen zagen spreken die doof waren
geweest, en wie kreupel waren geweest, waren gezond en wie verlamd waren geweest,
liepen en wie blind waren geweest, konden zien, zodat ze de God van Israël glorie
gaven. #
32 Maar riep Jeshua zijn leerlingen en zei tot hen: "Ik heb medelijden met deze menigte
want zie, ze zijn al drie dagen bij me gebleven en ze hebben niets te eten. Terwijl ze
vasten wil ik hen niet wegsturen want ik wil niet dat ze onderweg flauwvallen!" #
33 Zijn leerlingen zeiden tot hem: "Waar is er in de woestijn brood voor ons zodat we
deze hele menigte kunnen verzadigen?" #
34 En Jeshua zei tot hen: "Hoeveel broden hebben jullie?" Ze zeiden tot hem: "Zeven,
en wat kleine vis." #
35 En hij gaf de menigte opdracht om voor een maaltijd op de grond te gaan zitten. #
36 Hij nam die zeven broden en de vis, dankte, en brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen
en de leerlingen gaven ze aan de menigten. #
37 En allen aten en raakten verzadigd. Men haalde het restant brokken op die zeven
manden vulden. #
38 Degenen die aten telden vierduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld.
#

39 En nadat hij de menigte had weggestuurd stapte hij in een boot en kwam bij het
gebied van Magadan. #

Hoofdstuk 16
1 En de farizeeën en de sadduceeën kwamen hem testen dus vroegen ze hem een teken
uit de hemel te tonen. #
2 Maar hij antwoordde en zei tot hen: "Wanneer het avond wordt zegt u: 'Het wordt
mooi weer want de lucht is rood', #
3 En in de morgen: 'Vandaag zal er storm zijn want de lucht is somber!' Hypocrieten, u
kunt de lucht observeren, maar de tekenen van deze tijd kunt u niet herkennen! #

4 Een goddeloze en overspelige generatie vraagt om een teken, maar het zal er geen
ontvangen dan het teken van de profeet Jona." Daarop verliet hij hen. #
5 Toen zijn leerlingen naar de overkant gingen, hadden ze vergeten brood mee te
nemen. #
6 Toen zei Jeshua tot hen: "Waak en hoed jullie voor de zuurdesem van de farizeeën en
de sadduceeën." #
7 Maar ze gingen onderling overleggen en zeggen dat het was omdat ze geen brood
hadden meegenomen. #
8 Maar Jeshua wist [dit] en zei: "Wat denken jullie bij jezelf, kleingelovigen, dat het was
omdat jullie geen brood hebben meegebracht?" #
9 Begrijpen jullie nog niet en herinneren jullie niet die vijf broden voor de vijfduizend en
hoeveel korven jullie ophaalden? #
10 Of die zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden jullie ophaalden? #
11 Hoe begrijpen jullie niet dat ik niet over het brood tot jullie sprak maar dat jullie
moesten waken voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën?" #
12 Toen begrepen ze dat hij hun niet had gezegd op te passen voor de zuurdesem van
de broden, maar voor de leer van de farizeeën en de sadduceeën. #
13 Toen Jeshua in het gebied van Caesarea van Filippi was gekomen vroeg hij zijn
leerlingen en zei: "Wat zegt men over mij wie ik ben? Dat ik een mens ben?" #
14 Daarop zeiden zei: "Sommigen zeggen 'Johannes de Doper', maar anderen 'Elia',
anderen 'Jeremia' of 'één van de Profeten'. #
15 Hij zei tot hen: "Maar wie zeggen jullie dat ik ben?" #
16 Simon Kefas antwoordde en zei: "U bent de Messias, de Zoon van de Levende God."
#

17 Jeshua antwoordde en zei tot hem: "Gezegend ben je Simon, zoon van Jona, want
niet lichaam en bloed hebben je dit geopenbaard, maar mijn hemelse Vader." #
18 Ook ik zeg je dat je een rots bent, en op deze Rots zal ik mijn gemeente bouwen en
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet tegenhouden. #
19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en wat jij ook op aarde
gebiedt, zal gebod in de hemel zijn. En wat je verbiedt op aarde, zal verbod in de hemel
zijn." #
20 Daarop gaf hij zijn leerlingen opdracht dat ze niemand moesten zeggen dat hij de
Messias was. #
21 Vanaf toen, begon Jeshua zijn leerlingen uit te leggen dat hij bereid was naar
Jeruzalem te gaan en vele dingen te lijden vanwege de oudsten, Overpriesters en
Schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou opstaan. #
22 Maar Kefas nam hem apart en begon hem te bestraffen en zei tot hem: "Niets
daarvan, Heer, dat dit u zou overkomen!" #
23 Maar hij draaide zich om zei tot Kefas: "Ga achter me Satan! Je bent een struikelblok
voor me omdat je gedachte niet van God is maar van mensen!" #
24 Toen zei Jeshua tot zijn leerlingen: "Wie me wil volgen moet zichzelf ontkennen, zijn
kruis opnemen en mij volgen! #
25 Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen, maar wie zijn leven voor mij zal
verliezen, zal het vinden. #
26 Want wat voor nut heeft het voor iemand de hele wereld te winnen, maar zijn ziel te
verliezen? Of wat zal iemand in ruil voor de ziel geven? #
27 Want de Mensenzoon zal komen in de glorie van zijn Vader met zijn heilige engelen.
En hij zal de mens compenseren; elk mens naar zijn daden. #
28 Ik zeg jullie met zekerheid dat sommigen van wie hier staan de dood niet zullen
proeven voordat ze de Mensenzoon in zijn koningsmacht zien komen." #

Hoofdstuk 17

1 En na zes dagen nam Jeshua Kefas, Jakobus en zijn broer Johannes en bracht hen
alleen naar een hoge berg. #
2 Toen werd Jeshua voor hen getransformeerd. Zijn gezicht scheen helder als de zon en
zijn kleding werd wit als het licht. #
3 Toen verschenen Mozes en Elia aan hen terwijl ze met hem spraken! #
4 Maar Kefas antwoordde en zei tot Jeshua: "Heer, het is goed dat we hier zijn! En als u
wilt, laten we hier drie tenten opzetten, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia." #
5 Terwijl hij nog sprak verscheen er een heldere wolk die hen overdekte. Er kwam een
stem uit de wolk die zei: "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik plezier heb. Luister naar
hem!" #
6 Toen zijn leerlingen [dit] hoorden knielden ze en waren ze zeer bang. #
7 Toen Jeshua hen naderde, raakte hij hen aan en zei: "Sta op, wees niet bang!" #
8 En ze sloegen hun ogen op en zagen niemand dan alleen Jeshua. #
9 Terwijl ze van de berg afdaalden gaf Jeshua opdracht en zei tot hen: "Spreek niet over
dit visioen in de nabijheid van iemand totdat de Mensenzoon uit de doden opstaat." #
10 En de leerlingen vroegen hem en zeiden: "Hoe kunnen de Schriftgeleerden dan
zeggen dat Elia eerst moet komen?" #
11 Jeshua antwoordde en zei: "Elia komt eerst om alles te voltooien, #
12 maar ik zeg jullie, zie Elia is gekomen maar ze erkenden hem niet en ze deden alles
met hem wat ze wilden. De Zoon gaat door hen ook lijden." #
13 Toen begrepen de leerlingen dat hij tot hen had gesproken over Johannes de Doper.
#

14 Toen ze bij de menigte waren gekomen kwam er een man bij hem die knielde, #
15 en hem zei: "Heer, heb medelijden met me! Mijn zoon is epileptisch en is ziek
geworden, want hij valt vaak in het vuur en het water. #
16 En ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen." #
17 Jeshua antwoordde en zei: "O ongelovige en verdraaide generatie, hoe lang zal ik bij
u zijn? Hoe lang zal ik u verdragen? Breng hem hier bij mij." #
18 Toen bestrafte Jeshua het en de demon ging van hem uit. Vanaf dat moment was de
jongen genezen. #
19 Toen kwamen de leerlingen bij Jeshua toen ze alleen waren en zeiden tot hem:
"Waarom konden wij hem niet genezen?" #
20 Jeshua zei tot hen: "Vanwege jullie ongeloof. Ik zeg met zekerheid dat als jullie
geloof als een mosterdzaadje zouden hebben, jullie tegen deze berg konden zeggen: 'Ga
opzij', dan zal het opzij gaan en niets zal jullie nog moeilijk zijn. #
21 Maar dit soort gaat niet uit behalve door vasten en door gebed." #
22 Terwijl ze door Galilea reisden zei Jeshua tot hen: "De Mensenzoon zal aan
mensenhanden overgeleverd worden, #
23 en men zal hem vermoorden, maar op de derde dag zal hij opstaan." Dit bedroefde
hen zeer. #
24 Toen ze in Kafarnaüm kwamen, kwamen de ontvangers van de jaarlijkse twee kwart
shekel bij Kefas en zeiden: "Heeft uw leraar de twee kwart shekel niet gegeven?" #
25 Hij zei hun: "Ja!" Toen Kefas thuis kwam, was Jeshua hem voor en zei tot hem: "Wat
denk je Simon, van wie ontvangen aardse koningen heffingen en hoofdgeld, van
vreemden of van hun zonen?" #
26 Simon zei tot hem: "Van de vreemden." Jeshua zei hem: "Dus zijn de zonen
vrijgesteld. #
27 Maar dat we hun geen aanstoot zouden geven; ga naar zee, werp een vishaak uit en
bij de eerste vis die bovenkomt open je zijn bek en zul je een shekel vinden. Neem dat
en geef het hun voor mij en voor jou." #

Hoofdstuk 18

1 Op dat moment kwamen de leerlingen bij Jeshua en zeiden: "Wie is dan wel de
grootste in het koninkrijk van de hemel?" #
2 En Jeshua riep een kind en plaatste het in hun midden, #
3 en zei: "Amen ik zeg jullie dat als jullie niet veranderen en worden als kinderen, jullie
het koninkrijk van de hemel niet zullen binnengaan. #
4 Wie daarom nederig als dit kind is zal de grootste in het koninkrijk van de hemel zijn.
#

5 En wie iemand zoals dit kind namens mij accepteert, die accepteert mij. #
6 Maar wie tegen één van deze kleintjes die op me vertrouwen een overtreding begaat;
het zou beter voor hem zijn dat hem een molensteen van een ezel om zijn nek werd
gehangen en hij zou zinken in de diepte van de zee. #
7 Wee de wereld vanwege overtredingen! Want overtredingen moesten komen, maar
wee de mens door wie de overtreding wordt begaan! #
8 Als je hand of je voet een overtreding tegen jou begaat, hak het af en werp het van je
weg. Het is beter voor je verminkt of kreupel het leven binnen te gaan, dan met twee
handen of twee voeten in het eeuwige vuur te vallen. #
9 En als je oog een overtreding tegen je begaat, ruk het uit en werp het weg. Het is
beter voor je met één oog het leven binnen te gaan, dan met twee ogen in het vurige
Hinnomdal te belanden. #
10 Pas op dat je niet één van deze kleintjes minacht! Want ik zeg je dat hun engelen in
de hemel voortdurend het gezicht van mijn Vader zien, die in de hemel is. #
11 Want de zoon is gekomen om het verlorene te redden. #
12 Wat denken jullie? Stel dat iemand honderd schapen heeft en één ervan verdwaald
raakt, zal hij dan niet de negenennegentig op de berg achterlaten en weggaan om het
verdwaalde te zoeken? #
13 En als hij het vindt, ik zeg jullie met zekerheid dat hij er meer blijdschap over zal
hebben dan over de negenennegentig, die niet verdwaalden. #
14 Zo is het ook niet de wil van jullie hemelse Vader dat één van deze kleinen verloren
zou gaan. #
15 Maar als je broeder je tekort doet, ga en vermaan hem onder vier ogen. Als hij naar
je luistert heb je je broeder gewonnen. #
16 Als hij niet naar je luistert, neem er dan nog één of twee met je mee zodat door het
woord van twee of drie getuigen elk woord wordt bevestigd. #
17 Als hij ook niet naar hen wil luisteren, vertel het aan de synagoge. En als hij ook niet
naar de synagoge wil luisteren, laat hij jou zijn als een belastinginner en een heiden. #
18 Ik zeg jullie met zekerheid dat alles wat jullie op aarde zouden binden, in de hemel
gebonden zal zijn, en alles wat jullie op aarde zouden ontbinden, zal in de hemel
ontbonden zijn. #
19 Opnieuw zeg ik jullie dat als twee van jullie op aarde overeenkomen zal elke zaak die
ze vragen voor hen gedaan worden vanuit mijn hemelse Vader. #
20 Want waar er twee of drie in mijn naam zijn vergaderd, daar ben ik in hun midden."
#

21 Toen kwam Kefas bij hem en zei: "Heer! Hoeveel maal, als mijn broeder tegen me
zondigt, moet ik hem vergeven? Tot zeven maal toe?" #
22 Jeshua zei hem: "Ik zeg je, niet tot zeven maal maar tot zeventig maal
zevenenzeventig. #
23 Daarom lijkt het koninkrijk van de hemel op een man, een koning die een verslag
wilde hebben van zijn bedienden. #
24 Toen hij het begon af te nemen werd hem een bediende gebracht die hem
tienduizend talenten schuldig was. #
25 Omdat hij niets had om terug te betalen gaf zijn heer opdracht dat hij verkocht zou
worden met vrouw en kinderen en met alles wat hij bezat en zou terugbetalen. #

26 Daarop wierp die bediende zich neer, boog voor hem en zei: 'Heer, wees geduldig
met mij, en ik zal alles aan u terugbetalen!' #
27 En de heer van die bediende kreeg medelijden, dus liet hij hem gaan en vergaf hem
zijn schuld. #
28 Toen die bediende naar buiten ging, vond hij één van zijn medebedienden die hem
honderd denarie schuldig was en hij greep en keelde hem en zei: 'Geef me wat je me
schuldig bent!' #
29 Daarop wierp die bediende zich voor hem neer, smeekte hem en zei: 'Wees geduldig
met me en ik zal je terugbetalen!' #
30 Maar hij wilde het niet, ging en wierp hem in de gevangenis totdat hij hem betaalde
wat hij hem schuldig was. #
31 Toen zijn medebedienden zagen wat er was gebeurd, werden ze zeer verdrietig en
gingen hun heer alles wat gebeurd was vertellen. #
32 Toen riep zijn heer hem bij zich en zei hem: 'Slechte bediende, die hele schuld heb ik
je vergeven omdat je me smeekte! #
33 Moest je niet ook medelijden met je medebediende hebben, zoals ik medelijden met
jou had?" #
34 Woedend was zijn heer en leverde hem aan de beulen tot hij alles terug zou betalen
wat hij hem schuldig was. #
35 Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen tenzij jullie elk van je broeders zijn
overtredingen met jullie hart vergeven." #

Hoofdstuk 19
1 Toen Jeshua deze woorden had voltooid, vertrok hij uit Galilea en kwam aan de grens
van Judea, aan de overkant van de Jordaan. #
2 En vele menigten volgden hem en hij genas hen daar. #
3 Toen kwamen er farizeeën bij hem om hem te testen en zeiden: "Mag een man zijn
vrouw om elke reden wegsturen?" #
4 Maar hij antwoordde en zei tot hen: "Hebt u niet gelezen dat hij die vanaf het begin
schiep, hen als man en vrouw heeft gemaakt? #
5 En hij zei: "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en één zijn met
zijn vrouw, en beiden zullen één lichaam zijn. #
6 daarom zullen ze niet twee [lichamen] maar één lichaam zijn. Dus, wat God
daarom heeft verenigd, mag men niet scheiden." #
7 Ze zeiden hem: "Waarom heeft Mozes dan opgedragen haar een scheidingsbrief te
geven en haar weg te sturen? #
8 Hij zei tot hen: "Mozes stuitte op uw ongevoelige hart en stond u toe zich van uw
vrouw te scheiden, maar dat was in het begin niet zo. #
9 Maar ik zeg u dat degene die zijn vrouw verlaat, terwijl ze geen overspeelster is, en
een ander neemt, overspel pleegt. Degene die de verworpen vrouw neemt, pleegt
overspel." #
10 Zijn leerlingen zeiden hem: "Als het zo moeilijk is tussen man en vrouw, is het niet
de moeite een vrouw te nemen." #
11 Maar hij zei tot hen: "Het is niet voor elke man weggelegd, maar aan wie het
gegeven is. #
12 Want er zijn gelovigen die zo uit de moederschoot zijn geboren, en er zijn gelovigen
die zo door mensen zijn gemaakt en er zijn gelovigen die zichzelf tot gelovigen hebben
gemaakt om het koninkrijk van de hemel. Laat degene die ruimte kan maken, er ruimte
voor maken!" #
13 Toen bracht men hem kinderen zodat hij hen de handen zou opleggen en bidden.
Maar zijn leerlingen bestraften hen. #

14 Maar Jeshua zei tot hen: "Laat de kinderen naar me toe komen en hou ze niet tegen
want van wie is als zij, is van het koninkrijk van de hemel." #
15 En hij legde hen de handen op en vertrok vandaar. #
16 Er kwam iemand naar hem toe en zei: "Goede Leraar! Welk goede ding moet ik doen
om eeuwig leven te hebben?" #
17 Hij zei hem: "Waarom noemt u me goed? Niemand is goed behalve één, God. Als u
nu het eeuwig leven wilt binnengaan; onderhoud dan de geboden." #
18 Hij zei hem: "Welke?" Jeshua zei hem daarop: U zult niet moorden, u zult niet
overspel plegen, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis afleggen, #
19 eer uw vader en uw moeder en heb uw naaste lief als uzelf. #
20 De jongeman zei hem: "Al deze dingen heb ik vanaf mijn jeugd onderhouden. Waarin
kom ik tekort?" #
21 Jeshua zei hem: "Als u volmaakt wilt zijn, ga uw bezittingen verkopen en geef het
aan de armen, en u zult een schat in de hemel hebben en kom, volg mij!" #
22 Toen de jongeman dit woord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had veel
bezittingen. #
23 Jeshua zei daarom tot zijn leerlingen: "Ik zeg jullie met zekerheid dat het moeilijk is
voor een rijke om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. #
24 Opnieuw zeg ik jullie dat het voor een kameel makkelijker is het oog van een naald
binnen te gaan, dan voor een rijk man het koninkrijk van God binnen te gaan." #
25 Toen de leerlingen dit hoorden waren ze stomverbaasd en zeiden: "Wie kan dan
leven?" #
26 Maar Jeshua keek naar hen en zei: "Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn
alle dingen mogelijk." #
27 Toen antwoordde Kefas en zei hem: "Zie eens hoe wij alles hebben achtergelaten en
zijn gekomen om u te volgen, wat zullen we nu ontvangen?" #
28 Jeshua zei tot hen: "Ik zeg jullie met zekerheid dat jullie die me hebben gevolgd, in
de nieuwe wereld wanneer de Mensenzoon op zijn glorieuze troon zal zitten, ook op
twaalf tronen zullen zitten en jullie zullen de twaalf stammen van Israël oordelen. #
29 Elke man die huis of broer of zuster of vader of moeder of kinderen of steden om
mijn naam achterlaat, zal honderdvoudig ontvangen en eeuwig leven beërven. #
30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en de laatsten zullen de eersten zijn." #

Hoofdstuk 20
1 "Want het koninkrijk van de hemel lijkt op een mens, een huiseigenaar die vroeg in de
morgen vertrok om werkers voor zijn wijngaard te huren. #
2 En hij kwam met de werkers overeen voor een denarie per dag en hij zond ze naar
zijn wijngaard. #
3 En om negen uur ging hij naar buiten en zag anderen werkloos op het marktplein
staan. #
4 En hij zei tot hen: 'Gaat u ook naar de wijngaard en ik zal ik u geven wat redelijk is!' #
5 Toen gingen ze. En opnieuw ging hij naar buiten om het twaalfde en om het vijftiende
uur en deed hetzelfde. #
6 Maar rond het zeventiende uur ging hij naar buiten en vond hij anderen die daar
stonden en niets deden en zei tot hen: 'Waarom staat u de hele dag niets te doen?' #
7 Ze zeiden hem: 'Omdat niemand ons heeft gehuurd!' Hij zei tot hen: 'Gaat ook u in de
wijngaard en u zult ontvangen wat redelijk is!' #
8 Toen het avond werd, zei de heer van wijngaard tot zijn beheerder: 'Roep de werkers
en geef hun het loon, begin bij de laatste en ga zo door tot de eerste.' #
9 Daarop kwamen diegenen van het zeventiende uur en elk kreeg elk een denarie. #
10 Toen de eersten kwamen hoopten ze dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij
kregen elk een denarie. #

11 Toen ze [het] ontvingen klaagden ze tegen de eigenaar, #
12 en zeiden: 'Deze laatsten die één uur hebben gewerkt hebt u gelijk gemaakt aan ons
die de last en de hitte van de hebben doorstaan.' #
13 Maar hij antwoordde één van hen en zei: 'Vriend, ik doe geen kwaad! Bent u niet met
me overeen gekomen voor een denarie? #
14 Neem die van u en ga, ik wil aan de laatsten geven zoals aan u! #
15 Mag ik niet doen met wat van mij is, wat ik wil, of bent u hebberig omdat ik goed
ben?' #
16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten." #
17 Toen Jeshua op het punt stond naar Jeruzalem op te gaan nam hij zijn leerlingen
onderweg apart en zei: #
18 "Zie, we gaan op tot Jeruzalem en de Mensenzoon zal worden overgeleverd aan de
Overpriesters en Schriftgeleerden en ze zullen hem tot de dood veroordelen. #
19 en ze zullen hem aan het volk overleveren en men zal hem bespotten, tuchtigen en
hem ophangen maar op de derde dag zal hij opstaan." #
20 Daarna kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen en ze bracht
hem hulde om iets van hem te vragen. #
21 Hij zei tot haar: "Wat wil je?" Ze zei hem: "Zeg dat deze twee zonen van me, rechts
en links van u in uw koninkrijk zullen zitten." #
22 Jeshua antwoordde en zei: "Jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie de beker
drinken die ik op het punt sta te drinken of worden gedoopt met de doop waarmee ik zal
worden gedoopt?" Ze zeiden hem: "Dat kunnen we." #
23 Hij zei tot hen: "Jullie zullen mijn beker drinken en worden gedoopt met de doop
waarmee ik zal worden gedoopt, maar dat jullie rechts en links van mij zullen zitten, is
me niet gegeven behalve voor wie mijn Vader het heeft bereid." #
24 Toen de tien het hoorden werden ze boos op de twee broers. #
25 Maar Jeshua riep hen en zei tot hen: "Jullie weten dat de regeerders van de natiën
hun heren zijn en [dat] hun groten autoriteit over hen hebben. #
26 Zo zal het niet zijn onder jullie, maar laat wie onder jullie groot wil zijn voor jullie een
dienaar zijn. #
27 En wie onder jullie de eerste wil zijn, laat hij jullie tot een dienaar zijn. #
28 Zoals de Mensenzoon niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en
zichzelf te geven als een verlossing voor velen." #
29 Toen Jeshua uit Jericho vertrok, volgde hem een grote menigte. #
30 Zie, twee blinden zaten langs de weg. Toen ze hoorden dat Jeshua langs kwam gaven
ze een schreeuw en zeiden: "Heb medelijden, mijn heer, de Zoon van David!" #
31 Maar de menigten maanden hen te zwijgen, [dus] ze riepen nog harder: "Heer, heb
medelijden, zoon van David!" #
32 Toen stond Jeshua stil, riep hen en zei: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" #
33 Ze zeiden hem: "Heer, dat onze ogen geopend mogen worden!" #
34 En Jeshua had medelijden met hen en raakte hun ogen aan. Onmiddellijk werden hun
ogen geopend en gingen ze hem volgen.

Hoofdstuk 21
1 Toen ze Jeruzalem naderden en in Betfage aan de kant van de Olijfberg kwamen, zond
Jeshua twee van zijn leerlingen uit, #
2 en zei tot hen: "Ga naar dit dorp dat tegenover jullie ligt, en jullie zullen daar
onmiddellijk een vastgebonden ezelin en een veulen bij haar vinden. Maak ze los en
breng ze naar mij. #
3 En als iemand iets tot jullie zegt, zeg hem dat ze nodig zijn voor de Heer, dan zal hij
ze onmiddellijk hier sturen." #

4 Maar dit wat gebeurde, moest vervuld worden, wat door de profeet was gesproken die
zei: #
5 "Zeg tot de dochter van Sion, Zie! Uw koning komt tot u, nederig en gezeten
op een ezel en op een veulen, het jong van een ezelin." #
6 Toen gingen de leerlingen weg en deden zoals Jeshua hen had opgedragen. #
7 Ze brachten de ezelin en het veulen en deden hun kleding over het veulen en lieten
Jeshua daarop zitten. #
8 En een veelvoud van menigten spreidde hun kleding over de weg terwijl anderen
twijgen van de bomen sneden en ze op de weg legden. #
9 En de menigten en degenen die voor hem uit en achter hem aan liepen riepen uit en
zeiden:
Redding aan de zoon van David,
Gezegend is hij die komt in de naam van JHWH,
Redding in het allerhoogste!" #
10 Toen hij Jeruzalem binnenkwam raakte de hele stad in opschudding en men zei: "Wie
is dit?" #
11 De menigten zeiden: "Dit is de profeet Jeshua uit Nazaret in Galilea!" #
12 En Jeshua ging de tempel van God binnen en dreef allen uit die kochten en
verkochten in de tempel. En de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van degenen
die duiven verkochten, keerde hij om. #
13 En hij zei tot hen: "Er staat geschreven, 'Mijn huis zal een huis van gebed
heten', maar u hebt het tot een rovershol gemaakt." #
14 En men bracht hem de blinden en lammen in de tempel en hij genas hen. #
15 Toen de Overpriesters en farizeeën de wonderen zagen die hij deed en de kinderen
die in de tempel uitriepen en zeiden: Redding aan de Zoon van David!" vonden ze dat
slecht. #
16 En ze bleven hem zeggen: "Hoort u wat ze zeggen?" Jeshua zei tot hen: "Ja? Hebt u
nooit gelezen:
'Uit de mond van kinderen en kleuters,
hebt u lofzang bereid'? #
17 En hij verliet hen en verliet de stad, ging naar Betanië en overnachtte daar. #
18 In de morgen, toen hij naar de stad terugkeerde kreeg hij honger. #
19 En hij zag een vijgenboom langs de weg en ging erheen maar vond daaraan niets
dan alleen bladeren en hij zei ertegen: "Laat er nooit meer vrucht aan je zijn."
Onmiddellijk verdorde die vijgenboom. #
20 De leerlingen keken en verbaasden zich en zeiden: "Waarom verdorde de vijgenboom
zo snel?" #
21 Jeshua antwoordde en zei tot hen: "Ik zeg jullie met zekerheid dat als jullie geloof
hebben en niet twijfelen, niet alleen dit wonder van de vijgenboom zullen doen, maar
zelfs als jullie tegen deze berg zeggen: 'verdwijn en val in de zee!' het zal gebeuren. #
22 Alles wat jullie in gebed vragen en geloven, zullen jullie ontvangen." #
23 Toen Jeshua in de tempel kwamen de Overpriesters en leiders van het volk bij hem,
terwijl hij onderwees en ze zeiden hem: "Uit welke autoriteit doet u deze [dingen] en
wie heeft u deze autoriteit gegeven?" #
24 Jeshua antwoordde en zei tot hen: "Ook ik zal u een vraag stellen en als u [het] me
vertelt dan zal ook ik u zeggen uit welke autoriteit ik deze dingen doe. #
25 De doop van Johannes, waar is deze van, uit de hemel of uit mensen?" Ze
overlegden onderling en zeiden: "Als we zeggen, 'uit de hemel', zal hij tegen ons zeggen
'waarom geloofde u hem dan niet?' #
26 Maar als wij zeggen: 'uit de mensen' moeten we de menigte vrezen, want allen zien
Johannes als profeet." #
27 Ze antwoordden en zeiden: "We weten het niet." Jeshua zei tot hen: "Ook ik vertel u
niet uit welke autoriteit ik deze dingen doe. #

28 Wat denkt u? Iemand had twee kinderen. En hij riep de eerste en zei hem: 'Mijn
zoon, ga vandaag in de wijngaard werken!' #
29 Hij antwoordde en zei: 'Ik wil [het] niet!' Maar later krijg hij spijt en ging. #
30 En hij ging naar het andere [kind] en sprak hem ook zo. Maar dat antwoordde en zei:
'Ja heer!' maar ging niet. #
31 Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan?" Ze zeiden: "De eerste." Jeshua
antwoordde hen: "Amen, ik zeg u dat de belastinginners en de prostituees u voorgaan in
het koninkrijk van God, #
32 want Johannes kwam tot u in naam van rechtvaardigheid en u hebt hem niet
vertrouwd. De belastinginners en de prostituees hebben hem wel vertrouwd. Als u het
ook zag, kreeg achteraf u geen spijt zodat u op hem vertrouwde. #
33 Hoor nu een andere parabel. Er was een eigenaar die een wijngaard plantte, een
omheining plaatste, een wijnpers groef en een toren bouwde en de zorg overdroeg aan
werkers en naar het buitenland ging. #
34 Toen de oogsttijd naderde, stuurde hij bedienden naar die werkers, zodat ze hem de
oogst van de wijngaard stuurden. #
35 Maar de werkers grepen zijn bedienden. De ene sloegen zij, maar de andere doodden
ze, en de derde stenigden ze. #
36 Opnieuw stuurde hij andere bedienden, meer dan eerst, maar ze deden hetzelfde
met hen. #
37 Uiteindelijk stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: 'Ongetwijfeld zullen ze respect
voor mijn zoon hebben.' #
38 Toen de werkers de zoon zagen zeiden ze onderling: 'Dit is de erfgenaam, kom, laten
we hem doden en zijn erfenis nemen!' #
39 En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. #
40 Wanneer de heer van de wijngaard dan komt, wat zal hij met die werkers doen?" #
41 Ze zeiden hem: "Hij zal zich volledig van de slechten ontdoen en de wijngaard aan
andere werkers overdragen, die hem op tijd van de opbrengst zullen geven." #
42 Jeshua zei tot hen: "Hebt u nooit gelezen in de Schrift;
'De steen die de bouwers afkeurden,
is zelf de hoofdhoeksteen geworden,
deze kwam van JHWH,
en is een wonder in onze ogen.' #
43 Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en het
zal gegeven worden aan een natie die de vruchten daarvan opbrengt. #
44 En degene die over deze steen valt, zal gebroken worden, en waarop het valt zal het
vernietigen." #
45 Toen de Overpriesters en de farizeeën zijn parabels hoorden begrepen ze dat hij over
hen sprak. #
46 Hoewel ze hem probeerden te grijpen, waren ze bang voor de menigten omdat die
hem voor een profeet hielden. #

Hoofdstuk 22
1 Jeshua antwoordde opnieuw en sprak tot hen in parabels en zei: #
2 "Het koninkrijk van de hemel lijkt op een mens, een koning die een receptie voor zijn
zoon bereidde. #
3 En hij zond zijn bedienden uit om de uitgenodigden bijeen te roepen naar de receptie.
Maar men verkoos niet te komen. #
4 Opnieuw zond hij andere bedienden uit en zei: 'Zeg de uitgenodigden, zie, mijn
feestmaal staat klaar. Ik heb mijn stieren en mijn vetgemeste kalven geslacht en alles is
voorbereid. Kom naar de receptie!' #

5 Maar men toonde afschuw en ging weg. De één naar zijn veld en de ander naar zijn
zaak. #
6 Maar de rest greep zijn bedienden en ze mishandelden en doodden hen. #
7 Maar de koning hoorde het en werd woedend, en stuurde zijn legers en vernietigde die
moordenaars en verbrandde hun stad. #
8 Toen zei hij tot zijn bedienden: 'De receptie is wel gereed, maar de uitgenodigden
waren niet waardig. #
9 Ga daarom naar de zijwegen en nodig iedereen die jullie vinden uit voor de receptie.'
#

10 En die bedienden gingen naar de wegen en vergaderden wie ze vonden, zowel
slechten als goeden en de ruimte van de receptie raakte gevuld met gasten. #
11 En de koning kwam binnen om te kijken wie de gasten waren maar hij zag daar een
man die geen receptiekleding droeg. #
12 En hij zei hem: 'Vriend! Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen
receptiekleding hebt?' En hij was sprakeloos. #
13 Toen zei de koning tot de bedienden: 'Bind zijn handen en zijn voeten en werp hem
buiten in de duisternis. Daar zal huilen en tandenknarsen zijn. #
14 Want er zijn velen uitgenodigd, maar weinig verkozenen.'" #
15 Toen gingen de farizeeën weg en overlegden hoe ze hem op een woord konden
vangen. #
16 En ze zonden hem hun leerlingen met de herodianen en zeiden: "Leraar! Wij weten
dat u consequent bent en dat u de weg van God juist onderwijst. En u bevoordeelt
niemand want u discrimineert mensen niet. #
17 Zeg ons daarom wat u denkt; moet er volgens de wet hoofdgeld aan de keizer
gegeven worden of niet?" #
18 Maar Jeshua kende hun slechtheid en zei: "Waarom test u mij, hypocrieten! #
19 Toon me de denarie van het hoofdgeld." Men bracht hem een denarie. #
20 En hij zei hen: "Van wie is dit icoon en het opschrift?' #
21 Ze zeiden hem: "Van de keizer." Toen zei hij tot hen: "Geef wat van de keizer is aan
de keizer en wat van God is aan God." #
22 Toen men dit had gehoord was men verbaasd, verliet men hem en ging weg. #
23 Die zelfde dag kwamen de sadduceeën die hem zeiden: "Er is geen opstanding uit de
doden!" Dus ondervroegen ze hem, #
24 en ze zeiden hem: "Leraar! Mozes heeft ons gezegd: 'Als een man zonder zonen
te hebben sterft dan moet zijn broer zijn vrouw nemen en nakomelingen voor
zijn broer te verwekken.' #
25 Er waren nu onder ons zeven broers. De eerste nam een vrouw maar stierf. Omdat
hij geen zonen had, liet hij zijn vrouw aan zijn broer. #
26 zo ook de tweede, en ook de derde tot de zevende toe. #
27 En na hen allen stierf ook de vrouw. #
28 In de opstanding; van wie van de zeven zal ze dan vrouw zijn, want allen hadden
haar getrouwd?" #
29 Daarop antwoordde Jeshua en zei tot hen: "U dwaalt want u kent de Schrift en de
kracht van God niet. #
30 Want in de opstanding van de doden neemt men geen vrouw en zal een vrouw niet
van een man zijn, maar zullen ze als engelen van God in de hemel zijn. #
31 Over de opstanding van de doden; hebt u niet gelezen wat u door God is gezegd toen
hij zei: #
32 Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob. Hij is
niet de God van de doden maar van de levenden." #
33 Toen de menigten dit hadden gehoord waren ze verbaasd over zijn onderwijs. #
34 Zodra de farizeeën hoorden dat hij de sadduceeën had doen verstommen,
verzamelden ze zich. #

35 Iemand, één van hen die de Thora kende vroeg hem terwijl hij hem ging testen: #
36 "Leraar, wat is het grootse gebod van de Thora?" #
37 Jeshua zei hem daarop: 'U moet uw God JHWH met heel uw hart, met heel uw
ziel en al uw kracht en heel uw verstand liefhebben.' #
38 Dit is het grootste en het eerste. #
39 Het tweede, maar gelijk aan haar, is; 'U moet uw naaste liefhebben als uzelf.' #
40 Op deze twee geboden steunen de Thora en de Profeten." #
41 Omdat de farizeeën waren vergaderd, vroeg Jeshua hen, #
42 en zei: "Wat zegt u over de Messias, van wie is hij Zoon?" Ze zeiden hem: "Zoon van
David." #
43 Hij zei tot hen: "Hoe kan David hem in de adem JHWH noemen want hij zei: #
44 Dit zei JHWH tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden
onder uw voeten zal plaatsen.' #
45 Als David hem dus JHWH noemt, hoe is hij zijn zoon?" #
46 Niemand kon hem echter antwoord geven en niemand durfde hem van die dag af te
ondervragen. #

Hoofdstuk 23
1 Toen sprak Jeshua tot de menigten en tot zijn leerlingen, #
2 en zei: "De Schriftgeleerden en de farizeeën zijn op de stoel van Mozes gaan zitten. #
3 Onderhoud en doe alles wat ze jullie vertellen om te onderhouden, maar doe niet naar
hun werken want ze zeggen wel, maar ze doen niet. #
4 Zij bundelen zware lasten en leggen die op de schouders van mensen, maar zelf willen
ze die met hun vinger niet aanraken. #
5 Al hun werken doen ze om door mensen gezien te worden want ze verbreden hun
gebedsriemen en verlengen de blauwe kwastjes aan de zoom van hun mantel. #
6 Ze houden van de eerste klas plaatsen op feesten en van de ereplaatsen in de
synagogen, #
7 en van begroetingen op de markten en om door mensen 'rabbi' genoemd te worden. #
8 Maar jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want één is jullie Rabbi, maar jullie
allen zijn broeders. #
9 Laat niemand zichzelf op aarde vader noemen want één is jullie hemelse Vader. #
10 Laten jullie je ook geen leider noemen, want één is jullie Leider, de Messias. #
11 Maar, wie onder jullie groot is, zal onder jullie een bediende zijn. #
12 Wie zich verhoogt zal vernederd worden en wie zich vernedert zal verhoogd worden.
#

13 Wee u, Schriftgeleerden, farizeeën en hypocrieten! Want u verslindt de huizen van de
weduwen door giften in ruil voor uw lange gebeden en daarom zult u een strenger
oordeel ontvangen. #
14 Wee u, Schriftgeleerden, farizeeën en hypocrieten! Want u sluit het koninkrijk van de
hemel af voor de mensen want zelf gaat u er niet binnen en degenen die binnen zouden
gaan, staat u niet toe binnen te gaan. #
15 Wee u, Schriftgeleerden, farizeeën en hypocrieten! Want u trekt door zee en over
land om iemand te bekeren. En wanneer dat is gebeurd, maakt u hem twee keer zo veel
zoon van het Hinnomdal als uzelf. #
16 Wee u, blinde gidsen, die zeggen dat het niets betekent als iemand heeft gezworen
bij de tempel maar plichtig is wie heeft gezworen bij het goud van de tempel. #
17 Dwazen en blinden! Want hoeveel grootser is het goud dan de tempel dat het goud
heeft geheiligd? #
18 En het betekent niets als iemand zou zweren bij het altaar; maar plichtig is wie
zweert bij het offer dat op het altaar ligt. #

19 Blinden! Want wat is groter, het offer of het altaar dat het offer heiligt? #
20 Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en alles wat erop ligt. #
21 En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij hem die er verblijft. #
22 En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die erop zetelt. #
23 Wee u, Schriftgeleerden en farizeeën, hypocrieten! Want u geeft tienden van de
munt, van de dille en de komijn. Maar u hebt het belangrijkere van de Thora verlaten,
het recht, medeleven en geloof. Juist deze dingen moet u doen, en zou u niet moeten
negeren. #
24 Blinde gidsen, die de mug uitfilteren, maar de kameel doorslikken! #
25 Wee u, Schriftgeleerden en farizeeën, hypocrieten! U reinigt de beker en de schotel
van buiten, maar van binnen [bent u] vol roof en onrechtvaardigheid. #
26 Blinde farizeeën! Reinig de beker en de schotel eerst van binnen, zodat ook de
buitenkant rein is. #
27 Wee u, Schriftgeleerden en farizeeën, hypocrieten! U lijkt op witte graven die van
buiten wel mooi schijnen, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei
bederf. #
28 Zo lijkt u voor de mensen ook van buiten wel rechtvaardig, maar van binnen bent u
vol kwaad en hypocrisie. #
29 Wee u, Schriftgeleerden en farizeeën, hypocrieten! U bouwt de graven van de
Profeten en u versiert de graftomben van de rechtvaardigen. #
30 En u zegt: 'Als wij in de dagen van onze vaders waren geweest, zouden wij geen deel
hebben gehad aan het bloed van de Profeten.' #
31 Dus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van de degenen die de profeten
hebben vermoord. #
32 Ook u voldoet aan de standaard van uw voorvaders. #
33 Slangen, addernesten! Hoe kunt u het oordeel van het Hinnomdal ontvluchten? #
34 Daarom, zie! Ik stuur u de Profeten en de wijzen, en Schriftgeleerden. Sommigen
van hen zult u vermoorden en kruisigen, anderen zult u tuchtigen in uw synagogen en u
zult hen van stad tot stad vervolgen. #
35 Zodat al het vergoten bloed van de rechtvaardigen op aarde over u komen. Vanaf het
bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, zoon van Berechja die u
hebt vermoord tussen de tempel en het altaar. #
36 Amen, ik zeg u dat al deze dingen over deze generatie zullen komen. #
37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten heeft vermoord, en dat de tot u gezondenen
heeft gestenigd. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen vergaderen zoals een hen haar
kuikens onder haar vleugels vergadert, maar u hebt het niet gewild. #
38 Zie, uw huis wordt u verlaten achtergelaten! #
39 Want ik zeg u dat u me van nu af niet zult zien totdat u zult zeggen: 'Gezegend is
degene die in de Naam van JHWH komt!'

Hoofdstuk 24
1 En Jeshua maakte aanstalten om uit de tempel te vertrekken maar zijn leerlingen
kwamen bij hem om hem het tempelgebouw te tonen. #
2 Hij antwoordde en zei tot hen: "Zien jullie al deze dingen niet? Ik zeg jullie met
zekerheid dat hier geen steen op elkaar wordt gelaten, die niet gesloopt zal worden." #
3 Terwijl Jeshua op de Olijfberg zat kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden onderling
en tot hem: "Zeg ons wanneer deze dingen zullen zijn en wat is het teken van uw komst
en van de eindtijd?" #
4 Daarop antwoordde Jeshua en zei tot hen: "Waak en laat niemand jullie misleiden, #
5 want velen zullen namens mij komen en zeggen: Ik ben de Messias' en velen
misleiden. #

6 Jullie zullen moeten horen van veldslagen en berichten van oorlogen. Pas op dat jullie
niet in paniek raken, want al deze dingen moeten gebeuren maar het is nog niet het
einde. #
7 Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen in plaats
na plaats hongersnoden, plagen en aardbevingen zijn. #
8 Maar al deze dingen zijn het begin van het leed. #
9 Dan zal men jullie overleveren aan vervolging en zal men jullie doden en jullie zullen
om mijn naam gehaat worden door alle natiën. #
10 En dan zullen velen struikelen en elkaar haten en elkaar verraden. #
11 Er zullen vele valse profeten opstaan die velen misleiden. #
12 En door de overvloed van kwaad zal de liefde van velen verkoelen. #
13 Maar wie volhardt tot het einde, zal gered worden. #
14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal over de hele wereld worden verkondigd
tot getuigenis aan alle natiën, en dan zal het einde komen. #
15 En wanneer jullie het teken van onreinheid en verwoesting zien (waarover door
de profeet Daniël werd gesproken) dat op de heilige plaats zal staan, laat wie leest, het
begrijpen. #
16 Laten dan wie in Judea zijn naar de bergen vluchten. #
17 Laat wie op het dak is niet naar beneden komen om huisraad te pakken. #
18 En laat wie in het veld is niet terug gaan om zijn kleding op te halen. #
19 En wee de zwangeren en wie borstvoeding geven in die dagen. #
20 Bid dan dat jullie ontsnapping niet in de winter of op de sabbat zal zijn. #
21 Want er zal groot lijden zijn zoals niet is geweest, vanaf het begin van de tijd tot
heden, of zal zijn. #
22 En als die dagen niet werden ingekort, zou niet iedereen worden gered. Maar om de
verkozenen zullen die dagen worden ingekort. #
23 En als iemand tot jullie zegt: 'Zie, hier is de Messias!' of 'Daar!' geloof het niet. #
24 Want er zullen valse gezalfden en liegende profeten opstaan. En ze zullen tekenen en
grote wonderen voortbrengen om zo mogelijk zelfs de verkozenen te misleiden. #
25 Zie, ik heb het jullie van tevoren gezegd! #
26 Dus, als men tot jullie zegt: 'Zie, hij is in de wildernis!' Ga er niet heen, of: 'Zie, hij is
in de binnenkamer!' Geloof het niet. #
27 Want zoals de bliksem uit het oosten komt en zelfs in het westen wordt gezien, zo zal
de komst van de Mensenzoon zijn. #
28 Waar het lichaam ook zou zijn, daar zullen de arenden zich verzamelen. #
29 En ineens, na het lijden van die dagen, zal de zon verduisteren, en de maan zal
haar licht niet tonen. De sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten van de
hemel zullen worden verstoord. #
30 Daarna zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel worden gezien en zullen alle
stammen van de aarde rouwen en zullen ze de Mens zien die komt op de wolken
van de hemel met wonderen en veel lof. #
31 En hij zal zijn engelen uitzenden met een grote trompet. En ze zullen zijn
verkozenen vergaderen uit de vier windstreken, van het uiterste van de hemel tot het
andere uiterste. #
32 Leer dan van de vijgenboom een parabel. Zodra zijn twijgen zacht worden en de
bladeren uitlopen, weten jullie dat de zomer nabij is. #
33 Zo ook, wanneer dit alles wordt gezien, weten jullie dat het voor de deur staat! #
34 Amen, ik zeg jullie dat deze familie niet zal voorbijgaan tot al deze dingen gebeuren.
#

35 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woord zal niet voorbijgaan, #
36 Maar van die dag en dat uur weet niemand iets, zelfs niet de engelen van de hemel,
behalve mijn Vader. #

37 Zoals de dagen van Noach waren zo zal de komst van de Mensenzoon zijn. #
38 Want net zoals ze voor de overstroming waren; ze aten en ze dronken, namen
vrouwen of namen mannen, tot de dag dat Noach in de ark ging, #
39 en ze wisten niets tot de overstroming kwam en hen allen wegnam, zo zal de komst
van de Mensenzoon zijn. #
40 Daarna zullen er twee in het veld zijn, één wordt meegenomen en de ander wordt
achtergelaten. #
41 Twee vrouwen zullen aan de molen malen. Eén wordt meegenomen en de ander
wordt achtergelaten. #
42 Waak daarom, want jullie weten niet op welk uur jullie Heer zal komen. #
43 Maar weet dit; als de huiseigenaar had geweten tijdens welke wacht de dief zou
komen, zou hij hebben gewaakt en niet hebben toegestaan dat er zijn huis werd
ingebroken. #
44 Staan jullie ook hierom klaar, omdat de Zoon op een uur komt dat jullie niet
verwachten. #
45 Wie is dan de trouwe en beleidvolle bediende die de Heer heeft aangesteld over zijn
huishouden om hun op tijd voedsel te geven? #
46 Gezegend is die bediende wanneer zijn Heer komt en hem zo doende aantreft. #
47 Ik zeg jullie met zekerheid dat hij hem over alles wat hij bezit zal aanstellen. #
48 Maar als een bediende die in zijn hart slecht is zou zeggen: 'Mijn Heer zal zijn komst
uitstellen', #
49 en zijn medebedienden begint te slaan en te eten en te drinken met dronkaards, #
50 dan zal de Heer van die bediende komen op een dag die hij niet verwacht en op een
uur dat hij niet kent. #
51 En hij zal hem afzonderen en zijn deel geven tussen de hypocrieten. Daar zal huilen
en tandenknarsen zijn. #

Hoofdstuk 25
1 Laat het koninkrijk van de hemel dan worden vergeleken met tien maagden die hun
lampen meenamen en uitgingen om de bruidegom en de bruid te ontmoeten. #
2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dom. #
3 Want die dommen namen hun lampen mee, maar namen geen olie met zich mee. #
4 Maar die wijzen, namen olie in vaatjes mee, met hun lampen. #
5 Toen de bruidegom uitbleef werden ze allen moe en vielen in slaap. #
6 En midden in de nacht klonk een uitroep: 'Zie, de bruidegom komt, ga hem
ontmoeten!' #
7 Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. #
8 Maar de dommen zeiden tot de wijzen: 'Geef ons wat van uw olie, want zie, onze
lampen zijn gedoofd!' #
9 Die wijzen antwoordden en zeiden: 'Waarom? Er is niet genoeg voor ons en voor jullie,
maar ga naar wie verkopen en koop voor jullie zelf.' #
10 Terwijl ze weggingen om te kopen, kwam de bruidegom en wie klaar stonden gingen
met hem de feestzaal binnen en de deur werd op slot gedaan. #
11 Pas later, kwamen ook de andere maagden die zeiden: 'Heer, heer, doe ons open!' #
12 Maar hij antwoordde en zei tot hen: 'Amen, ik zeg u dat ik u niet ken.' #
13 Waak daarom, want jullie kennen niet de dag of dat uur. #
14 Want het is als een man die op reis ging en zijn bedienden riep en hen zijn
bezittingen toevertrouwde. #
15 En de één gaf hij vijf talenten, aan een ander twee, aan een ander één, elke man
naar eigen vermogen en hij ging onmiddellijk naar het buitenland. #

16 Degene die vijf talenten had ontvangen ging en deed er zaken mee en verdiende er
vijf andere. #
17 En zo verdiende ook degene die er twee had, twee andere. #
18 Maar degene die er één had ontvangen ging en groef een gat in de aarde en verborg
het zilver van zijn heer. #
19 Maar na een lange tijd kwam de heer van die bedienden en hij nam verslag van hen
af. #
20 Hij riep degene die vijf talenten had ontvangen die hem nog vijf andere talenten
bracht en zei: 'Heer! Vijf talenten hebt u me gegeven. Zie, ik heb er vijf andere
bijverdiend!' #
21 Zijn heer zei hem: 'Goed gedaan goede en betrouwbare bediende! In kleine dingen
bent u betrouwbaar geweest, over het grote zal ik u aanstellen. Ga de vreugde van uw
heer binnen!' #
22 Toen kwam degene die twee talenten van hem had en hij zei: "Heer, twee talenten
hebt u me gegeven. Zie, ik heb er twee andere bijverdiend!' #
23 Zijn heer zei hem: 'Goed gedaan, goede en betrouwbare bediende! In kleine dingen
bent u betrouwbaar geweest, over het grote zal ik u aanstellen. Ga de vreugde van uw
heer binnen!' #
24 Toen kwam ook degene die één talent had ontvangen en hij zei: 'Heer, ik wist dat u
een streng man bent, en u oogst waar u niet hebt gezaaid, en u verzamelt waar u niet
hebt gewand. #
25 Omdat ik bang was, ging ik en heb u talent in de grond begraven. Zie, hier is wat van
u is!' #
26 Daarop antwoordde zijn meester en zei hem: 'Slechte en luie bediende! U wist dat ik
oogst waar ik niet heb gezaaid, en ik verzamel waar ik niet heb gewand, #
27 had mijn zilver op de bank moeten zetten! En als ik was gekomen zou ik wat van mij
was met rente hebben opgeëist. #
28 Ontneem hem het talent en geef het aan wie tien talenten heeft.' #
29 Want aan wie heeft, het zal hem gegeven en vermeerderd worden, maar van wie niet
heeft, zal wat hij ook heeft, ontnomen worden. #
30 En werp de nutteloze bediende in het duister buiten, daar zal huilen en knarsetanden
zijn.' #
31 Wanneer de Mensenzoon en al zijn heilige engelen met hem in zijn glorie komen, dan
zal hij op zijn glorieuze troon gaan zitten. #
32 En alle natiën zullen voor hem worden vergaderd en hij zal hen van elkaar scheiden
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. #
33 En hij zal de schapen rechts van hem en de bokken links van hem plaatsen. #
34 Dan zal de koning tot degenen die rechts van hem zijn zeggen: 'Kom, gezegenden
van mijn Vader! Beërf het koninkrijk dat vanaf de verwekking van de wereld voor u
bereid is.' #
35 Want ik had honger, en u gaf me te eten. Ik had dorst, en u gaf me te drinken. Ik
was een vreemdeling en u nam me in huis. #
36 Ik was naakt en u hebt me gekleed, ziek en u hebt me verzorgd, in de gevangenis,
en u kwam naar me toe. #
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 'Heer, wanneer hebben we u
hongerig gezien en u gevoed, [u] dorstig [gezien] en hebben we u te drinken gegeven?
#

38 En wanneer hebben wij u gezien dat u vreemdeling was en hebben we u in huis
genomen, of [gezien] dat naakt was en hebben we u gekleed? #
39 En wanneer hebben wij u dan ziek of in de gevangenis gezien en zijn wij naar u toe
gekomen?' #
40 Dan zal de koning antwoorden en hun zeggen: 'Ik zeg u met zekerheid: zover als u
het voor één van deze kleine broeders van mij hebt gedaan, hebt u voor mij gedaan.' #

41 Dan zal hij ook zeggen tot wie links van hem zijn: 'Ga weg van mij, verdoemden,
naar het eeuwige vuur, dat voor Satan en zijn engelen is klaargezet. #
42 Want ik had honger, maar u gaf me niets te eten. Ik had dorst, maar u gaf me niets
te drinken. #
43 En ik was een vreemdeling, en u nam me niet in huis, [ik was] naakt en u hebt me
niet gekleed, [ik was] ziek en in de gevangenis maar u hebt me niet bezocht. #
44 Dan zullen ook ze hem antwoorden en zeggen: 'Heer! Wanneer hebben we u
hongerig gezien, of dorstig of als vreemdeling, of naakt of ziek of in de gevangenis en
hebben we u niet gediend?' #
45 Dan zal hij hun antwoorden en tot hen zeggen: 'Ik zeg u met zekerheid: zover u dit
niet hebt gedaan voor één van deze kleinen, hebt u het ook niet voor mij gedaan.' #
46 En zij zullen naar eeuwige pijniging gaan maar de rechtvaardigen naar eeuwig
leven." #

Hoofdstuk 26
1 Toen Jeshua al deze woorden had voltooid zei hij tot zijn leerlingen: #
2 "Jullie weten dat het over twee dagen Pesach is, en dat de Mensenzoon wordt
overgeleverd om te worden gehangen." #
3 Toen vergaderden de Overpriesters, Schriftgeleerden en de oudsten van het volk op
de binnenplaats van de Overpriester die Kajafas heette. #
4 En ze overlegden hoe ze Jeshua door een list zouden arresteren en hem vermoorden.
#

5 Maar ze zeiden: "Maar niet op het feest, anders zou een opstand onder het volk
ontstaan!" #
6 Toen Jeshua te Betanië in het huis van Simon de pottenbakker was, #
7 naderde hem een vrouw met een albasten zalfflacon zeer kostbare parfum, en goot die
uit over het hoofd van Jeshua terwijl hij aanlag. #
8 Toen zijn leerlingen dit zagen waren ze ontevreden en zeiden: "Waarom deze
verspilling? #
9 Mogelijk had het voor veel verkocht kunnen worden om het aan de armen te geven!"
#

10 Maar Jeshua merkte dit en zei tot hen: "Waarom maken jullie het de vrouw moeilijk?
Want ze heeft een goede daad voor mij gedaan. #
11 Want de armen hebben jullie altijd bij jullie maar mij hebben jullie niet altijd. #
12 Maar ze goot deze parfum over mijn lichaam uit, alsof ze het voor mijn begrafenis
heeft gedaan. #
13 Amen, ik zeg jullie dat waar ook mijn goede nieuws wordt verkondigd, zal dit over de
hele wereld worden verteld ter herinnering aan wat ze heeft gedaan." #
14 Toen ging één van de twaalf, Judas Iskariot genoemd, naar de Overpriesters. #
15 En hij zei tot hen: "Wat zou u me geven als ik u hem zal overleveren?" Ze beloofden
hem dertig [stukken] zilver. #
16 Vanaf toen zocht hij een gelegenheid om hem te verraden. #
17 Voor de dag van de ongezuurde broden, kwamen de leerlingen bij Jeshua en zeiden:
"Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen voor u om het Pesach te eten?" #
18 Hij zei tot hen: "Ga naar de stad, naar die-en-die en zeg hem: 'Onze Rabbi zegt mijn tijd is gekomen, bij u vier ik het Pesach met mijn leerlingen.'" #
19 En zijn leerlingen deden zoals Jeshua hen had opgedragen en ze bereidden het
Pesach. #
20 Toen het avond was, lag hij aan met zijn twaalf leerlingen. #
21 Terwijl ze aten zei hij: "Amen, ik zeg jullie dat één van jullie me zal verraden." #
22 Dat maakte hen verdrietig dus gingen ze hem om de beurt te zeggen: "Ben ik het,
Heer?" #

23 Daarop antwoordde hij hun en zei: "Degene die met mij zijn hand in de schaal doopt
zal mij verraden. #
24 De Mensenzoon zal gaan zoals staat geschreven over hem: 'Maar wee die man
door wiens hand de Mensenzoon wordt verraden! Het zou beter voor die man zijn
geweest als hij niet was geboren.'" #
25 Judas de verrader antwoordde en zei: "Ben ik het, Rabbi?" Hij zei hem: "Je hebt
[het] gezegd." #
26 Terwijl ze aten nam Jeshua een brood en sprak de zegen uit, brak [het] en gaf het
aan zijn leerlingen en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam." #
27 Daarop nam hij de beker en sprak dank uit, gaf het hun en zei: "Drink hier allen uit,
#

28 dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat tot nut van velen wordt vergoten tot
vergeving van zonden. #
29 En ik zeg jullie dat ik, vanaf nu, niet meer van deze vrucht van de wijnstok zal
drinken, tot de dag waarop ik hem met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van
God." #
30 Ze zongen lofzang en gingen op weg naar de Olijfberg. #
31 Toen zei Jeshua tot hen: "Vannacht zullen allen over me struikelen. Want er staat
geschreven: 'ik zal de herder slaan en de schapen van zijn kudde zullen
verstrooid raken.' #
32 Maar nadat ik ben opgestaan, zal ik jullie voorgaan naar Galilea." #
33 Kefas antwoordde en zei hem: "Al zouden allen over u struikelen, nooit zal ik over u
struikelen!" #
34 Jeshua zei hem: "Ik zeg je met zekerheid dat je vannacht, voordat de haan kraait,
me driemaal zult ontkennen." #
35 Kefas zei hem: "Zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u niet ontkennen." En zo
spraken ook alle leerlingen. #
36 Toen ging Jeshua met hen naar een plek genaamd Getsemane, en hij zei zijn
leerlingen: "Ga hier zitten terwijl ik ga bidden." #
37 En hij nam Kefas en de twee zonen van Zebedeüs mee, en hij begon verdrietig en
zeer onrustig te worden. #
38 En hij zei tot hen: "Mijn ziel heeft kwelling tot de dood. Blijf bij me en waak met mij!"
#

39 En hij ging wat verderop, knielde, ging bidden en zei: "Mijn Vader! Als het mogelijk
is, laat deze beker aan mij voorbijgaan, maar niet zoals ik wil maar zoals u wilt." #
40 En hij kwam bij zijn leerlingen en vond hen terwijl ze sliepen en zei tot Kefas: "Dus,
kun je niet één uur met me waken? #
41 Waak en bid dat je niet in beproeving raakt. De geest is gewillig maar het lichaam is
zwak." #
42 Opnieuw ging hij weg, een tweede maal, bad en zei: "Mijn Vader; deze beker kan
niet aan mij voorbijgaan tenzij ik hem drink. U wil zal gedaan worden!" #
43 Opnieuw kwam hij en vond hen terwijl ze sliepen want hun ogen waren zwaar. #
44 En hij liet hen, ging opnieuw weg, bad voor de derde keer en hij zei de woorden tot
hem. #
45 Toen kwam hij bij zijn leerlingen en zei tot hen: "Slaap nu dan, en rust uit want zie,
het uur is gekomen en de Mensenzoon zal worden overgeleverd aan de handen van
zondaars! #
46 Sta op en laten we gaan! Zie, degene die me heeft verraden is nabij!" #
47 Terwijl hij nog sprak, zie! Judas de verrader, één van de twaalf, was aangekomen. En
met hem [was] een grote menigte met zwaarden en stokken, van de Overpriesters en
de leiders van het volk. #
48 En Judas de verrader had hen een teken gegeven en zei: "Wie ik kus, is het, grijp
hem!" #

49 En onmiddellijk kwam hij bij Jeshua en zei: "Vrede, Rabbi!" En hij kuste hem. #
50 Daarop Jeshua zei hem: "Ben je daarom gekomen, mijn vriend?" Toen naderden zij,
sloegen de handen aan Jeshua en grepen hem. #
51 En zie! Eén van degenen die bij Jeshua was strekte zijn hand uit, trok het zwaard,
viel een bediende van de hogepriester aan en sneed zijn oor af! #
52 Toen zei Jeshua tot hem: "Doe het zwaard weer op zijn plaats want wie het zwaard
hebben opgenomen zullen door het zwaard sterven. #
53 Of denk je niet dat ik mijn Vader kan verzoeken om nu meer dan twaalf legioenen
engelen op te roepen? #
54 Hoe kon anders de Schrift vervuld worden dat het zo moest zijn?" #
55 Op dat moment zei Jeshua tot de menigte: "Als tegen een rover zijn jullie
uitgetrokken, met zwaarden en stokken om me te arresteren? Ik zat dagelijks in de
tempel te onderwijzen, maar u hebt me niet gearresteerd. #
56 Maar dit alles is gebeurd zodat de Schrift van de profeten vervuld zou worden." Toen
verlieten alle leerlingen hem en vluchtten. #
57 Toen leidden degenen die Jeshua hadden gearresteerd hem naar de hogepriester
Kajafas, bij wie de Schriftgeleerden en de oudsten waren vergaderd. #
58 Maar Simon Kefas volgde hem op afstand tot aan de binnenplaats van de
hogepriester. Toen hij binnenkwam ging hij tussen de bewakers zitten om de afloop te
kunnen zien. #
59 Nu zochten de Overpriesters en de hele Hoge Raad, valse getuigen tegen Jeshua om
hem tot de dood te veroordelen. #
60 Maar ze vonden niets hoewel er vele valse getuigen kwamen. Tot slot kwamen er
twee naar voren, #
61 die zeiden: "Hij heeft gezegd: 'ik kan de tempel van God neerhalen en in drie dagen
herbouwen.'" #
62 De hogepriester stond op en zei hem: "Geeft u geen antwoord op de zaak die deze
man tegen u getuigt?" #
63 Maar Jeshua bleef zwijgen dus zei de hogepriester hem: "Ik verplicht u, ons te
zeggen in [naam van] de Levende God, of u de Messias bent, de Zoon van God!" #
64 Jeshua zei hem: "U hebt [het] gezegd, maar ik zeg u: vanaf nu zult u de Mens aan
de rechterhand van de Macht zien zitten en [zien] komen met de wolken van de
hemel. #
65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleding en zei: "Zie! Hij lastert! Waar hebben wij
nog getuigen voor nodig? Hebben jullie zijn laster gehoord? #
66 Wat denkt u?" Ze antwoordden en zeiden: "Hij verdient de dood!" #
67 Daarop spuugden ze in zijn gezicht, en sloegen hem op zijn wang maar anderen
bleven hem slaan, #
68 en zeiden: "Profeteer ons, Messias! Wie heeft u geslagen?" #
69 Maar Kefas zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeid naar hem toe en
ze zei hem: "Ook u was met Jeshua de Nazarener!" #
70 Maar hij ontkende [het] tegenover allen en zei: "Ik weet niet wat u zegt!" #
71 Toen hij daarna naar buiten door de poort ging, zag een andere [dienstmeid] hem en
ze zei tot wie daar waren: "Ook deze was met Jeshua de Nazarener!" #
72 En opnieuw ontkende hij [het] met een eed en zei: "Ik ken de man niet!" #
73 Even later naderden degenen die daar vlakbij stonden tot Kefas en zeiden: "Zeker,
ook u bent één van hen want uw spraak verraadt u!" #
74 Toen begon hij te vloeken en te zweren dat hij die man niet kende en op dat moment
kraaide een haan. #
75 En Kefas herinnerde zich de verklaring dat Jeshua hem zei: "Voordat een haan kraait
zul je me driemaal ontkennen." En hij ging naar buiten en huilde bitter. #

Hoofdstuk 27
1 Toen het morgen werd, namen alle Overpriesters en de leiders van het volk het besluit
over Jeshua om hem de doodstraf te geven. #
2 En ze boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan de prefect Pilatus. #
3 Toen de verrader Judas zag dat Jeshua werd veroordeeld kreeg hij spijt, ging terug en
bracht die dertig zilverstukken terug aan de Overpriesters en de oudsten. #
4 en hij zei: "Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden!" Maar ze zeiden
hem: "Wat hebben we met jouw probleem te maken?" #
5 Toen wierp hij het zilver in de tempel vertrok en hing zichzelf op. #
6 Maar de Overpriesters namen het zilver en zeiden: "Het is onwettig ze in de schatkist
doen, want het is bloedgeld!" #
7 Dus overlegden ze en kochten er het veld van de pottenbakker mee tot begraafplaats
voor vreemden. #
8 Daarom wordt dat veld tot op vandaag 'bloedveld' genoemd. #
9 Toen werd vervuld wat werd gesproken door de profeet die zei: "Ik nam dertig
zilverstukken, de prijs voor de Kostbare die werd overeengekomen met de
Israëlieten, #
10 en ik gaf ze voor het veld van de pottenbakker zoals JHWH me heeft
opgedragen." #
11 Nu stond Jeshua voor de prefect en de prefect vroeg hem en zei: "Bent u de koning
van de Joden?" Jeshua zei hem: "U zegt het." #
12 Terwijl de Overpriesters en de leiders hem bleven beschuldigen, gaf hij geen
antwoord. #
13 Toen zei Pilatus tot hem: "Hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen?" #
14 Maar hij gaf hem geen antwoord, zelfs niet met één woord. Dit verbaasde hem zeer.
#

15 Nu was de prefect gewend om op elk feest een gevangene vrij te laten, wie het volk
ook wilde. #
16 Men had nu iemand in de gevangenis, een bekende gevangene die Barabbas heette.
#

17 Omdat ze waren vergaderd zei Pilatus tot hen: "Wie wilt u dat ik voor u vrijlaat;
Barabbas of Jeshua die 'de Messias' wordt genoemd?" #
18 Want Pilatus wist dat ze hem uit afgunst hadden overgeleverd. #
19 Terwijl de prefect nu op zijn eigen rechterstoel gezeten was, zond zijn vrouw hem
een bericht en zei hem: "Heb niets met die Rechtvaardige want ik heb vandaag in een
droom veel om hem geleden." #
20 Maar de Overpriesters en de leiders hadden de menigten overtuigd om te vragen
naar Barabbas maar om Jeshua te doden. #
21 De prefect antwoordde en zei tot hen: "Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?" Ze
zeiden: "Barabbas!" #
22 Daarop zei Pilatus tot hen: "Wat zal ik doen met Jeshua die de Messias wordt
genoemd?" Zij allen zeiden: "Hang hem op!" #
23 De prefect zei tot hen: "Wat voor kwaad heeft hij dan begaan?" Maar ze schreeuwden
nog meer en zeiden: "Hang hem op!" #
24 Toen Pilatus zag dat niets hielp, maar in plaats daarvan de oproer erger werd, nam
hij water, waste zijn handen tegenover de menigte en zei: "Ik ben onschuldig aan het
bloed van deze rechtvaardige man. U zult het weten!" #
25 En heel het volk antwoordde en zei: "Zijn bloed over ons en over onze kinderen!" #
26 Toen liet hij Barabbas voor hen vrij en liet Jeshua met de zweep slaan en leverde
hem over om te worden opgehangen. #
27 Toen namen de soldaten van de prefect Jeshua mee, naar het gerechtsgebouw en
men riep het hele regiment rond hem bijeen. #

28 Zij ontkleedden hem en deden hem een karmijnrode tunica aan. #
29 Ook vlochten ze een doornenkrans en zetten die op zijn hoofd, gaven hem een riet in
zijn rechterhand, vielen voor hem op de knieën, spotten met hem en zeiden: "Gegroet,
Koning van de Joden!" #
30 En ze spuwden hem in het gezicht, namen het riet en sloegen ermee op zijn hoofd. #
31 Toen ze hem hadden bespot, trokken ze hem de tunica uit, deden hem zijn eigen
kleding aan en leidden hem weg om hem gehangen te laten worden. #
32 Terwijl ze naar buiten gingen, vonden ze iemand uit Cyrene die Simon heette en ze
dwongen hem om zijn kruis te dragen. #
33 En ze kwamen bij de plaats die Golgota wordt genoemd, wat 'De Schedel' betekent.
#

34 Zij gaven hem azijn vermengd met gal te drinken. Hij proefde het, maar wilde het
niet drinken. #
35 Nadat ze hem hadden opgehangen, verdeelden ze zijn kleding door lootjes te
werpen. #
36 En ze gingen zitten en hielden de wacht bij hem. #
37 En men plaatste boven zijn hoofd de reden voor zijn dood met opschrift:
""Dit is Jeshua, de koning van de Judeeërs." #
38 Er werden met hem twee rovers gekruisigd. Eén rechts en één links van hem. #
39 Degenen die voorbij kwamen lasterden hem en schudden hun hoofd, #
40 en ze zeiden: "Hij die de tempel vernietigt en in drie dagen herbouwt; red uzelf als u
de Zoon van God bent, en kom van het kruis af!" #
41 Zo spotten ook de Overpriesters met de Schriftgeleerden, oudsten en de farizeeën #
42 en ze zeiden: "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden! Als hij de
koning van Israël is, laat hem nu van het kruis afkomen dan zullen we in hem geloven!
#

43 Hij vertrouwde op God, laat hij hem nu redden als hij plezier in hem heeft, want hij
heeft gezegd: 'Ik ben de Zoon van God'. #
44 Zelfs die rovers, die met hem waren gehangen, gingen hem verwijten maken. #
45 Tegen twaalf tot drie uur was er een duisternis over het hele land. #
46 Rond drie uur riep Jeshua met luide stem en zei: "O God, o God! Waarom hebt u me
verlaten?" #
47 Sommigen van de mensen die daar stonden hoorden dit en zeiden: "Deze roept Elia
op!" #
48 Onmiddellijk rende iemand van hen, nam een spons en vulde deze met azijn, stak
dat op een riet en gaf hem te drinken. #
49 Maar anderen zeiden: "Laat hem! We zullen zien of Elia komt om hem te redden!" #
50 Maar Jeshua riep opnieuw met luide stem en gaf zijn adem op. #
51 Onmiddellijk scheurde het gordijn van de ingang van de tempel van boven naar
beneden in twee en de aarde schudde en de rotsen scheurden, #
52 En de graftomben werden geopend en veel lichamen van de heiligen die sliepen
werden zichtbaar, #
53 en naar buiten geworpen. Na zijn opstanding zagen velen die naar de heilige stad
gingen hen. #
54 De centurio en degenen met hem die Jeshua bewaakten zagen de beving en wat er
was gebeurd. Ze werden erg bang en zeiden: "Hij was werkelijk de zoon van God!" #
55 Er stonden daar ook vele vrouwen die het op een afstand hadden gezien. Zij hadden
Jeshua vanaf Galilea gevolgd en hadden hem gediend. #
56 Onder hen waren Maria Magdalena en Maria de moeder van Jakobus en Jozef en de
moeder van de zonen van Zebedeüs. #
57 Toen het avond was geworden, kwam er een rijk man uit Armataïm, Jozef genaamd,
die ook leerling van Jeshua was geworden. #

58 Hij ging naar Pilatus om het lichaam van Jeshua te vragen waarna Pilatus de
opdracht gaf dat het lichaam aan hem zou worden gegeven. #
59 Jozef nam het lichaam en wond het in een zuiver linnen doek #
60 en legde het in zijn nieuwe uit rots gehouwen graftombe. Men rolde een grote steen
voor de ingang van de graftombe en vertrok. #
61 Maar Maria Magdalena en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten. #
62 De volgende dag, dat was na de dag van voorbereiding, vergaderden de
Overpriesters en de farizeeën zich voor Pilatus, #
63 en ze zeiden: "Heer! We herinneren ons, dat toen die bedrieger leefde heeft gezegd:
'Na drie dagen zal ik opstaan!' #
64 Beveel dan het graf drie dagen te bewaken tot de derde dag, anders komen zijn
leerlingen het in de nacht stelen en zullen ze de mensen zeggen dat hij uit de doden is
opgestaan, en dan zal het laatste bedrog erger zijn dan het eerste!" #
65 Pilatus zei tot hen: "Jullie hebben bewaking, ga en bewaak het naar uw beste weten."
#

66 Daarop gingen ze de tombe met een wacht bewaken en ze verzegelden die steen. #

Hoofdstuk 28
1 Na het einde van de sabbat bij het gloren van de eerste dag van de week, gingen
Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. #
2 En zie, een grote ophef want de engel van JHWH was vanuit de hemel nabij gekomen
en hij had de steen van de ingang gerold en was erop gaan zitten. #
3 Zijn voorkomen was als bliksem en zijn kleding zo wit als sneeuw. #
4 Uit angst voor hem waren de bewakers geschrokken en werden ze als doden. #
5 Maar de engel zei tot de vrouwen: "Wees niet bang! Want ik weet dat u Jeshua zoekt,
die werd opgehangen. #
6 Hij is niet hier, want hij is opgestaan zoals hij heeft gezegd. Kom de plaats zien waar
onze Heer heeft gelegen, #
7 en ga snel en zeg zijn leerlingen dat hij uit de doden is opgewekt en zie, hij gaat u
voor naar Galilea, waar u hem zult zien. Zie, ik heb u gezegd!" #
8 En ze gingen snel van de tombe weg en renden met ontzag en grote vreugde om het
aan zijn leerlingen te vertellen. #
9 En zie! Jeshua ontmoette hen en zei: "Vrede met u!" Maar ze kwamen en grepen zijn
voeten en eerden hem. #
10 Toen zei Jeshua tot hen: "Wees niet bang! Ga en vertel mijn broeders dat ze naar
Galilea gaan en me daar zullen zien." #
11 Terwijl ze onderweg waren, gingen de bewakers naar de stad en vertelden aan de
Overpriesters alles wat gebeurd was. #
12 En ze gaven niet weinig shekels aan de bewakers en ze vergaderden met de leiders
en hielden beraad. #
13 En ze zeiden tot hen: "Zeg dat zijn leerlingen in de nacht zijn gekomen om het te
stelen terwijl we sliepen. #
14 Zou dit gehoord worden door de prefect, zullen we hem ompraten en voor u geen
problemen veroorzaken." #
15 Zij namen de zilverstukken aan en deden zoals hen was opgedragen. Dit verhaal is
onder de Judeeërs verspreid tot op de dag van vandaag. #
16 De elf leerlingen vertrokken dan naar Galilea, naar de berg waar Jeshua met hen had
afgesproken. #
17 Toen ze hem zagen bogen ze voor hem, maar sommigen hadden getwijfeld. #
18 En Jeshua sprak met hen en zei tot hen: "Aan mij is alle autoriteit in hemel en op
aarde gegeven en zoals mijn Vader mij heeft gezonden, zend ik jullie. #

19 Gaan jullie daarom, maak leerlingen uit alle natiën en doop hen in de naam van de
Vader, van de Zoon en van de heilige adem, #
20 en onderwijs hen zodat ze alles onderhouden wat ik jullie heb geboden. En zie! Ik
ben alle dagen met jullie tot aan de eindtijd. Amen." #

