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INDEX OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN DE BIJBEL 

 

EERSTE DOCUMENT 

 

I.  

Geschiedenis van de schepping en van Adam en Eva 

1. De Schepping. Genesis 1:1 

2. Rokken van vellen. Genesis 3: 21  

3. Kaïn en Abel. Genesis 4:1 

 

II. 

Geschiedenis van de aartsvader Abraham 

4. Abrams roeping. Genesis 12 en 13  

5. Abrams geloof. Genesis 15: 6  

6. Abrams ongeloof. Genesis 16:2. 

7. Gods verbond. Genesis 17: 1 

8. Gods belofte. Genesis 18: 1. 

9. Geboorte van Izak, Ismaël uitgedreven, Izak beproefd. Genesis 21: 1-7  

10. De Voorzienigheid Gods. Genesis 22:14 

 

III. 

Enige bijzonderheden uit het leven van de aartsvader Izak 

11. Huwelijk en onvruchtbaarheid. En Izak bad den Heere zeer in de 

tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. Genesis 25:21 

12. Geboorte Ezau en Jakob. En de Heere zeide tot haar: twee volken zijn in uw buik, 

en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vanéén scheiden; en het ene volk zal 

sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25: 23 

 

IV. 

Enige bijzonderheden uit het leven van de aartsvader Jakob 

13. Jacob te Bethel 

Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats, 

waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier 

plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en leide zich te slapen te dierzelver plaats.  

Genesis 28: 10 

14. Jakob naar en door Pniël 

O God mijns vaders Abrahams, en God mijns vaders Izaks, o Heere! Die tot mij 

gezegd hebt: Keer weder tot uw land, en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen! Ik 

ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan uw knecht 

gedaan hebt. Genesis 32: 9, 10, enz. 

 

V. 

15. De geschiedenis van Jozefs jeugd als voorbeeld der geschiedenis van Christus. 

Genesis 37 - 41 
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TWEEDE DOCUMENT 

Enige bijzonderheden omtrent de uittocht der kinderen Israëls uit Egypte en hun 

reis door de woestijn. 

 

1. Het Paaslam. Exodus 12:1 

 

2. De wolk- en vuurkolom. Exodus 14:19 

 

3. Murmureringen van de kinderen Israëls in de woestijn; bittere water, Manna, 

en water uit de Rots. Exodus 15 en 16 enz. 

 

4. Wat de Heere door zijn knecht Mozes tot het murmurerende volk in de 

woestijn sprak. Leerrede Exodus 19:3 – 6. 

 

5. Murmureringen van de kinderen Israëls in de woestijn; bittere water, Manna, 

en water uit de Rots. Exodus 15 en 16 enz. 

 

6. Wat de Heere aan Zijn murmurerend volk wilde leren door het ambtsgewaad 

van de hogepriester. Exodus 28: 31- 35. 

 

7. Wat de Heere aan zijn murmurerend volk wilde leren door de inzetting van het 

Loofhuttenfeest. Leviticus 23: 33-36 en 39-44 

 

8. Wat de Heere aan zijn murmurerend volk wilde leren door de instelling van de 

wet der rode koe. Numeri 19, 1-13. 

 

9. Wat de Heere aan zijn murmurerend volk wilde leren door de oprichting van 

de koperen slang. Numeri 21: 1 – 9. 

 

10. Wat de Heere aan het murmurerend volk liet aanzeggen door zijn knecht 

Mozes toen zij Kanaän zouden binnentrekken. Deuteronomium 8:1 

 

11. … En gij zult gedenken aan al de weg, die u de Heere, uw God deze veertig 

jaren in de woestijn geleid heeft, enz. Leerrede Deuteronomium 8: 1-3 

 

 

 

DERDE DOCUMENT 

 

GEDICHT „DE KRUISBAAN‟ 

 

LEERREDE OVER DE INHOUD VAN DE HEILIGE SCHRIFT 

 

VERKLARING VAN HET BOEK RUTH  

 

PREEK OVER JOB 19:25, toegevoegd aan boek Ruth 
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VIERDE DOCUMENT 

 

1. Leerrede. Herinnering aan het vredefeest na de oorlog van 1870-1871 

Voorts geschiedde het, als Jozua nabij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag 

toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in Zijn hand 

hield. Jozua 5: 13-15 

 

2. Leerrede. De fakkel in de lege kruiken 

 En Hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn hand en lege kruiken en fakkelen in het 

midden der kruiken. Richteren 7: 16  

 

3. Leerrede. Een opsomming van nooit naar waarde geschatte weldaden Gods. 

Na Abimelech nu stond op, om Israël te behouden, Thola, een zoon van Pua, zoon 

van Dodo, een man van Issaschar; en hij woonde te Samir op het gebergte van 

Efraïm. En hij richtte Israël drie en twintig jaren; enz. Richteren 10: 1-16  

 

4. Leerrede. De Engel des Heeren boven de dorsvloer van Arauna de Jebusiet 

Toen gaf de Heere een pestilentie in Israel, van de morgen af tot aan de gezette tijd, 

en er stierven van het volk van Dan tot Berséba toe, zeventig duizend mannen. … De 

Engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Enz. 2 Samuel 

24: 15-18 

 

5. Leerrede. Salomo’s gebed om wijsheid  

Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts; en God zeide: 

Begeer, wat Ik u geven zal. Enz. 1 Koningen 3:5-12  

 

Bladvulling 1 Koningen 13 

 

6. Leerrede. Over Gods alwetendheid 

Want de Heere aangaande: Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te 

bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem. 2 Kronieken 16:9a.  

 

7. Leerrede. Jobs Verlosser 

Want ik weet, mijn Verlosser leeft. Job 19: 25   

 

8. Leerrede. Een van Gods wegen met Zijn volk  

Maar God spreekt eens of twee maal; doch men let niet daarop. In de droom, door 

het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het 

leger, dan openbaart Hij het voor het oor der lieden en Hij verzegelt hun kastijding; 

Enz. Job 33:14-30 

 

9. Leerrede. Een en ander omtrent Job 

"Gewisselijk, Hij legt de mens niet teveel op, dat hij tegen God in het gericht zou 

mogen treden." Job 34: 23 
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VIJFDE DOCUMENT 

 

1. Preek over Psalm 68: 1-7  

Een psalm, een lied van David, voor de opperzangmeester. God zal opstaan, Zijn 

vijanden zullen verstrooid worden en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.  

 

2. Toespraak uit een preek over Psalm 68: 29 ivm. bedanken van beroep uit 

Nederland, 1857. 

 

3. Meditatie. Gods kinderen en hun sterke Toevlucht 

Ik ben velen als een wonder geweest, doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht.  

Psalm 71: 7 

 

4. Leerrede. Gods raad is de zaligheid van Zijn volk 

"Gij zult mij leiden naar Uw raad." Psalm 73: 24 

 

5. Preek over Psalm 81: 1-9 

Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte, juich de God van Jakob; heft een Psalm aan en 

geeft de trommel, de liefelijke harp met de luit.  

 

6. Een Pinksterpsalm; Psalm 87 

 

7. Preek over Psalm 89 

Toen de mannen opgeroepen werden tot de landverdediging tegen de Fransen 

 

8. Leerrede over de vergankelijkheid van ‘s mensen leven. Nieuwjaarspreek 

Een gebed van Mozes, de man Gods. Psalm 90:1-12 

 

9. Leerrede over de vergankelijkheid van ‘s mensen leven. Vervolg Psalm 90 

Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid. Psalm 90:14 - 17 

 

10. Leerrede over Psalm 95 

Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen de Rotssteen van ons heil.  

 

11. Leerrede. 

De Heere regeert; de aarde verheuge zich. Psalm 97: 1. Dankstond-preek 

 

12. Leerrede over Psalm 100  

Gij ganse aarde, juicht den Heere!  

 

13
e
 Preek 

Een Psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn 

heilige Naam. Enz. Psalm 103: 1-5 

 

14. Preek  

Een Psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn 

heilige Naam. Psalm 103: 1-3 

 

15. Het genadeverbond van Israëls God  



 6 

Hij is de Heere onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt Zijns 

verbonds tot in eeuwigheid; des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend 

geslachten. Psalm 103: 7 en 8. 

 

16. Christus zittende ter rechterhand Gods 

Een Psalm van David. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: zit aan Mijn 

rechterhand, tot dat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 

Psalm 110: 1, 2 

 

17. De Almacht Gods  

Onze God is toch in de hemel; Hij doet al wat Hem behaagt. Psalm115: 3 

 

18. Preek over Psalm 116: 7 en 8 

Mijn ziel, Keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. Want Gij, 

Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van 

aanstoot. Psalm 116: 7 en 8 

 

19. Preek over Psalm 118:15 vergeleken met de vruchten van de opstanding en 

hemelvaart van onze Heere Jezus. 

In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De 

rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Psalm 118: 15-18. 

 

20. Preek over Psalm 119: 77 

Laat mij Uw barmhartigheden overkomen, opdat ik leve; want Uw wet is al mijn 

vermaking. Psalm 119: 77  

 

21. Gedeelte uit een preek, uitgesproken aan het eind van 1872 

Ik geloof in de wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. 

 

22. Preek ver Psalm 119: 124a:  

Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid. 

 

23. Meditatie over Psalm 121 

Een lied Hammaäloth, Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp zal 

komen. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Enz. 

  

24. De alwetendheid Gods 

Een Psalm van David. Voor de Opperzangmeester. Heere, Gij doorgrondt en kent 

mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij 

omringt mijn gaan en mijn liggen en Giju zijt alle mijn wegen gewend. Psalm 139:1 

 

25. Preek over Psalm 148 : 1-10 

Hallelujah, looft de Heere uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen. Looft 

Hem, al Zijn engelen, looft Hem, al Zijn heirscharen. Looft Hem, zon en maan, looft 

Hem, al gij lichtende sterren. Enz. 

 

26. Preek over Psalm 148: 11-14 

Gij koningen der aarde, en alle volken. Gij vorsten en alle rechters der aarde. 

Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen.  
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ZESDE DOCUMENT 

 

1. Preek over Spreuken 4: 11, 13 en 23 

Ik onderwijs u in de weg der wijsheid, Ik doe u treden in de rechte sporen. Enz. 

 

2. Preek over Spreuken 15: 3 

De ogen des Heeren zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden.  

 

3. Preek over Spreuken 20: 12 

Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt, ja, die beide.  
Spreuken 20 : 12.  

 

4. De ware liefde. 

Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als 

de dood; de ijver is hard als het graf; Hooglied 8: 6, 7. 

 

5. Preek over Jesaja 9: 5 

Men noemt Zijn Naam Raad. Jesaja 9: 5 

 

6. Preek over Jesaja 11: 1-4a 

Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut 

uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen; en op Hem zal de Geest des Heeren 

rusten; Jesaja 11: 1-4a. 

 

7. Preek over Jesaja 1-4. 

Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een 

sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Enz. Jesaja 26:1-4. 

 

8. Preek over Jesaja 30: 18b 

Want de Heere is een God des gerichts, welgelukzalig zijn die allen, die Hem 

verwachten. Jesaja 30: 18b 

 

9. Preek over Jesaja 40: 26-31 

Heft uw ogen op omhoog en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft, Die in getal hun 

heir voortbrengt, Die ze alle bij name roept, Enz. Jesaja 40: 26-31 

 

10. Preek over Jesaja 43: 1 

Maar nu, alzo zegt de Heere, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël, 

vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen; gij zijt Mijne. 

Jesaja 43: 1 

 

11. Preek over Jesaja 43:25 

Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer 

zonden niet. Jesaja 43:25 

 

12. Preek over Jesaja 45: 22 

Wend u naar mij toe; wordt behouden alle u einden der aarde, want Ik ben God en 

niemand meer. Jesaja 45: 22 

 

13. Preek over Jesaja 64:4 
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Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog 

heeft het gezien, behalve Gij, o God, wat Hij doen zal, dien, welke op Hem wacht.  

 

14. Preek over Jesaja 65: 5 

Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, aan degenen die Uwer gedenken 

op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, Enz. Jesaja 65: 5 

 

15. Preek over Jeremia 10: 10a  

Maar de Heere God is de Waarheid; Hij is de levende God, en een eeuwig Koning. 

Jeremia 10: 10a: 

 

16. Preek over Jeremia 31: 15 en 16 

Zo zegt de Heere: Er is een stem gehoord in Rama, een klacht, een zeer bitter 

geween. Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over 

haar kinderen, omdat zij niet zijn. Jeremia 31: 15, 16 

 

17. Preek over Klaagliederen van Jeremia 5: 21a:  

Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagl. Jeremia 5: 21a 

 

18. Preek over Ezechiël 16: 62 en 63 

Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben; 

opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent wegens uw 

schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen u gedaan hebt, 

spreekt de Heere, Heere. Ezechiël 16 : 62, 63 

 

19. Preek op nieuwjaar 1872 

… dat Ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. Hoséa 2: 7a 

 

20. Preek over Hoséa 2:18 

"Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid." Hoséa 2:18.  

Hoséa hoofdstuk 2: 18 en 19:  

 

21. Preek over Hoséa 2:18, 19 

En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in 

gerechtigheid en in gericht, enz. Hoséa 2:18, 19 

 

22. Preek over Hoséa 13:9 

Het heeft u bedorven, o Israël, want in Mij is uw hulp. Hoséa 13: 9 

 

23. Preek over Hoséa 14: 2 

… Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God, toe. Hoséa 14: 2 

 

24. Preek over Micha 7: 8 

Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zo zal de Heere mij een Licht zijn. Mi. 7:8 

 

25. Voorwoord voor een biddagpreek in het oorlogsjaar 1859 

 

26. Preek over Zacharia 9: 1-8 

De last van het woord des Heeren over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs 

rust; want de Heere heeft een oog over de mens, Enz. Zacharia 9: 1-8  
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ZEVENDE DOCUMENT 

 

1. De wijzen uit het oosten 

"Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde".  

Matthéüs 2:10 

 

2. Over de kindermoord te Bethlehem en de  vlucht naar Egypte  

Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de 

droom, zeggende: Sta op, en neem tot u dat Kindeke en zijn moeder, en vlied in 

Egypte, en wees daar, totdat Ik het u zeggen zal; enz. Matthéüs 2: 13-23:  

 

3. De Doop van Johannes  

En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea en 

zeggende: bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthéüs 3: 

1- 12  

 

4. Uw wil geschiede  

Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Matthéüs 6:10 

 

5. Eerst het Koninkrijk Gods 

"Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden" Matthéüs 6: 33 

 

6. Meditatie: Bidt en zoekt 

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan 

worden. Want een ieder, die bidt, die ontvangt; die zoekt, die vindt. En die klopt, die 

zal opengedaan worden. Matthéüs 7: 7 en 8 

 

7. De brede en de smalle weg  

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Matthéüs 7: 13 en 14: 

 

8. De genezing van een melaatse  

En zie, een melaatse kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere! Indien Gij wilt, Gij 

kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, 

zeggende: Ik wil, word gereinigd! Matthéüs 8: 1-3:  Zie ook Matthéüs 8: 16 en 17. 

 

9. De genezing van een geraakte  

En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, zij 

brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zei 

tot de geraakte: Zoon! Wees welgemoed, enz. Matthéüs 9: 1-8 

 

10. Jezus’ dankzegging  

In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en 

der aarde! Dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en 

hebt ze de kinderkens geopenbaard. Matthéüs 11: 25 

 

11. De koninklijke heerschappij van de Heere Jezus Christus  

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader, en niemand kent de Zoon, dan de 

Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon.  Mattheüs 11: 27.  
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12. De gelijkenis van de zaaier  

En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. … Ziet! Een zaaier 

ging uit om te zaaien. Matthéüs 13: 1-23 Vergelijk hiermee: Markus 4: 1 tot 20 en 

Lukas 8: 4 tot 15.  

 

13. Tweeërlei kennis van Christus 

Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi vraagde Hij Zijn 

discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben. Matthéüs 16: 13-18  

 

14. De ware zelfverloochening  

Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en 

volge Mij. Matthéüs 16: 24 

 

15. Gelijkenis van de wijngaardenier 

Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig 

worden? Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Matth. 19: 25-30, 20:1-16  

 

16. De vraag van de moeder der zonen van Zebedeüs  

Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem 

aanbiddende, en begerende wat van Hem. Matthéüs 20: 17-28. 

 

17. Jezus en de Schriftgeleerde 

Meester, welk is het grote gebod in de Wet? Matthéüs 22: 34-45 

 

18. De tijd van lijden en sterven van Jezus Christus 

Mijn tijd is nabij, is gekomen. Matthéüs 16: 18 

 

19. Jezus ter dood veroordeeld 

Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen 

des volks samen raad genomen tegen Jezus, enz Matthéüs 27 : 1, 2 

 

20. BETRACHTING OVER HET LIJDEN EN STERVEN VAN CHRISTUS 

 

21. De wacht bij het graf en de Opstanding 

Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters 

en de Farizeeën tot Pilatus, zeggende: Heer! Wij zijn indachtig, dat deze verleider, 

nog levende! gezegd heeft: na drie dagen zal ik opstaan. Matth. 27: 63 enz. en 28:1-3 

 

22. De verhoogde Koning 

“Zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding wereld.” Matth. 28:20 

 

23. Over het nut der hemelvaart van onze Heere Jezus Christus  

En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa naar de berg, waar Jezus hen 

bescheiden had. Matthéüs 28: 16 - 18 

 

24. Heilige Doop en Belijdenis.  

Gaat dan henen, … dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 

Geestes, enz. Matthéüs 28:19, 20 
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ACHTSTE DOCUMENT 

 

1. Prediking van Johannes de Doper 

Het begin des Evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God; gelijk geschreven is 

in de Profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, enz. Markus 1: 1-8 

 

2. Jezus gedoopt in de Jordaan 

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in 

Galiléa en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. Markus 1: 9. 

 

3. Genezing van een doofstomme 

En Hij, opnieuw weggegaan zijnde uit de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan 

de zee van Galilea, door het midden van de landpalen van Dekapolis. En zij brachten 

tot Hem een dove, die moeilijk sprak, Enz. Markus 7: 31 - 37 

 

4. Christus als verhoogde Middelaar ter rechterhand Gods  

En is gezeten ter rechterhand Gods. Markus 16: 19 

 

5. Geboorte van Johannes de Doper 

Hij zal groot zijn voor de Heere. Lukas 1: 15a 

 

6. Meditatie over de boodschap aan Maria, Lukas 1: 26 tot 28 

 

7. Verhandeling over de geboorte van Jezus  

En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer 

Augustus, dat de gehele wereld beschreven zoude worden. Deze eerste beschrijving 

geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om 

beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. Enz. Lukas 2 vers 1-12 

 

8. Overdenking over de geboorte van Jezus, Lukas 2: 1-10 

En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer 

Augustus, dat de gehele wereld beschreven zoude worden. Deze eerste beschrijving 

geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om 

beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. Enz. Lukas 2 vers 1-10 

 

9. De Engelenzang  

En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heirlegers, 

prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 

de mensen een welbehagen! Lukas 2: 13 en 14. 

 

10. Over de naam Jezus 

En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeke besnijden zou, zo werd Zijn 

naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer Hij in het lichaam 

ontvangen was. Lukas 2: 21 

 

11. Anna, een profetes 

En daar was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser; deze 

was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van 

haar maagdom af. Enz. Lukas 2: 36-38 
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12. De twaalfjarige Jezus in de tempel  

En het Kindeke wies op, en werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid: en de 

genade Gods was over Hem. En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het 

feest van Pascha. Lukas 2: 40-52 

 

13. Een prediking van de wasdom van de Heiland 

En het Kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de 

genade Gods was over Hem. Lukas 2: 40 en vers 52: En Jezus nam toe in wijsheid en 

in grootte en in genade bij God en de mensen.  

 

14. De doop van Jezus 

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was, en bad, 

dat de hemel geopend werd, Enz. Lukas 3: 21, 22  

 

15. De ware opbouw van de Kerk van Christus 

En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het woord Gods te horen, 

dat Hij stond bij het meer Genezareth. Lukas 5: 1-10 

 

16. Vrouwen die Jezus dienden 

En het geschiedde daarna, dat Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, 

predikende en verkondigende het Evangelie van het koninkrijk Gods, en de twaalven 

waren met Hem; Enz. Lukas 8: 1 tot 3. 

 

17. Gelijkenis van de zaaier 

Als nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo 

zeide Hij door gelijkenis: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij 

zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden; Enz. Lukas 8: 4 tot 15. 

 

18. Het ene nodige 

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek. En een zekere vrouw, 

met name Martha, ontving Hem in haar huis. Een deze had ene zuster, genaamd 

Maria, enz. Lukas 10:38 

 

19. De toren van Siloam  

Er waren in dezelfde tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de 

Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Enz. Lukas 13:1-5 

 

20. Het Koninklijke Bruiloftsmaal 

Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond 

zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaals om de genoden te zeggen: enz. Lukas 

14:15-35 

 

21. Het verloren schaap en de verloren  penning 

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen, en een verliezende van die, gaat niet 

terstond heen, enz. Lukas 15: 1-10 

 

22. Vervolgpreek: Het verloren schaap en de verloren penning 

 

23. De rijke man en de arme Lazarus 

En er was een zeker rijk mens; En er was een zeker bedelaar, Lukas 16:19-31 
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NEGENDE DOCUMENT 

 

1. Mozes en de profeten 

Zij hebben Mozes en de Profeten; dat zij die horen. Lukas 16: 29 

 

2. De reiniging van de tien melaatsen  

En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van 

Samaria en Galiléa ging. Enz.  Lukas 17: 11-19 

 

3. De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar 

Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de 

ander een tollenaar. Lukas 18: 9 -14 

 

4. Genezing van blinde Bartimeüs 

… En het geschiedde, als Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg 

zat, bedelende. En deze, horende de schare voorbijgaan, vroeg wat dat was? En zij 

boodschapten hem, dat Jezus, de Nazarener, voorbijging. Lukas 18:31-43 

 

5. Jezus zoekt Zacheüs op. 

En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho; en zie, er was een man, wiens naam 

was Zacheüs. Lukas 19: 1-10 

 

6. Het Pascha en het Heilig Avondmaal 

En de dag der ongehevelde broden kwam, op welke het Pascha moest geslacht 

worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen en bereidt ons 

het Pascha, opdat wij het eten mogen. Lukas 22: 7-23  

 

7. Twist onder de discipelen 

En er werd ook twist onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En Hij zeide 

tot hen: De Koningen der volkeren heersen over hen. En die de macht over hen 

hebben, worden weldadige heren genoemd. Lukas 22: 24-38 

 

8. Jezus in Gethsémané 

En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar de olijfberg. En Hem 

volgden ook Zijn discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot hen: 

Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Lukas 22: 39-45 

 

9. De macht der duisternis 

Dit is uw ure, en de macht der duisternis. Lukas 22:53a 

 

10. Petrus’ verloochening 

En Petrus volgde van ver. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de 

zaal, en zij samen neerzaten, zat Petrus in het midden van hen. Lukas 22: 54b-62 

 

11. De profeet verworpen 

En de mannen, die Jezus hielden, bespotten Hem en sloegen Hem. En als zij Hem 

overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht en vroegen Hem, zeggende: 

Profeteer, wie is het die U geslagen heeft? Lukas 22: 63-71 
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12. Over des Heeren lijden en sterven volgens Lukas 23  

En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem tot Pilatus. Lukas 23:1-43 

 

13. De moordenaar op Golgotha vrijgesproken  

En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: indien Gij 

de Christus zijt, verlos Uzelf en ons! Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, 

zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch 

rechtvaardig. Lukas 23: 39 tot 43 

 

14. MEDITATIE over de Opstanding van Christus 

En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het 

graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij 

vonden de steen afgewenteld van het graf. Lukas 24: 1-11 

 

15. Over de opstanding van onze Heere Jezus Christus  

… En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het 

geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, Zie, twee mannen stonden bij haar 

in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de 

aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt u de Levende bij de doden? Lukas 24: 

1-11 

 

16. De Emmaüsgangers 

En ziet, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dat zestig stadiën van 

Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. En zij spraken samen onder elkander van 

al deze dingen, die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken 

en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen ging. Lukas 24: 

13-31.  

 

17. De noodzakelijkheid van des Heeren lijden en sterven  

En Hij zeide tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden, en van 

de doden opstaan ten derden dage. En in Zijn naam gepredikt worden bekering en 

vergeving der zonden onder alle volken. Lukas 24: 46 en 47 

 

 

TIENDE DOCUMENT 

1. In den beginne was het Woord. I. 

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit 

was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Johannes 1: 1-3 

 

2. Jezus en de Samaritaanse vrouw 

Als dan de Heere verstond, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer 

discipelen maakte en doopte dan Johannes (Hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar 

Zijn discipelen) zo verliet Hij Judea en ging wederom naar Galiléa. En Hij moest 

door Samaria gaan. Enz.  Evangelie van Johannes 4: 1-26  

 

3. Jezus onderwijst Zijn discipelen over de Vadernaam 

Mijn spijs is, dat Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk 

volbrenge. Evangelie van Johannes 4:34  
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4. De stem van de Zoon van God  

Na deze was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te 

Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws 

toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen.  … De ure komt en is nu, dat 

doden zullen horen de stem van de Zoon van God en zullen leven, enz. Johannes 5: 1-

29  

 

5. Het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft  

En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het 

feest zouden aanbidden. Johannes 12 vanaf vers 20 

 

6. Jezus Christus, de Weg, de Waarheid  en het Leven  

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door 

Mij. Johannes 14: 6 

 

7. Het gebed in de Naam van de Heere Jezus 

Voorwaar, voorwaar zeg ik ulieden: die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij 

ook doen en zal meer doen dan Ik, want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij 

begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt 

worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Johannes 14: 12- 16 

 

8. Het houden van Gods geboden en de Gave van de Geest  

Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden en Hij 

zal u een andere Trooster geven opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk de 

Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en 

kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn. Enz. 

Johannes 14: 15, 16, 17a. 

 

9. De Heilige Geest en Zijn werk  

Want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn. Johannes 14: 17b 

 

10. Inwoning van de Vader en de Zoon door de Geest bij die Hem liefhebben 

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. … Judas, niet de Iskariot, zeide tot 

Hem: Heere! Wat is het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de 

wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn 

woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en 

zullen woning bij hem maken. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet. 

Johannes 14: 18-24 

 

11. Waartoe de Heilige Geest dient en voorbereiding Heilig Avondmaal 

… Die Mij niet lief heeft, die bewaart Mijn woorden niet. En het woord, dat gijlieden 

hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. Deze dingen heb 

Ik tot u gesproken, bij u blijvende: maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de 

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles, 

wat Ik u gezegd heb. Johannes 14: 22-26 

 

12. Waarom de Christenen het gebed nodig hebben.  

En in die dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: al wat gij de 

Vader zult bidden in Mijn naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt u niet gebeden 
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in Mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Johannes 

16: 23 en 24 

Tevens vraag en antwoord 116, 117, 118 van de Heidelbergse Catechismus. 

 

13. Over de vrede des Heeren, midden in de verdrukkingen  

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede zoudt hebben. In de 

wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld 

overwonnen. Johannes 16: 33 

 

14. Jezus over de beek Kidron 

Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar 

een hof was, in welke Hij ging, en Zijn discipelen. Johannes 18:1 

 

15. Jezus in Gethsémané gevangen.  

Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar 

een hof was, in welke Hij ging, en Zijn discipelen. … Hij vroeg dan weder om: Wien 

zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazarener! Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, 

dat Ik het ben; indien gij dan Mij zoekt, zo laat deze heengaan. Johannes 18: 1-9 

 

16. Jezus en Zijn leer door het Sanhedrin bespot  

De Hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen en van Zijn leer. Jezus 

antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld, Ik heb alle tijd geleerd in de 

synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen, en in het 

verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt u Mij? Enz.Johannes 18: 19-23  

 

17. Jezus veroordeelt door Pilatus 

Wij hebben een wet, en naar deze wet moet Hij sterven, enz. Johannes 19: 7- 15 

 

18. De Kruisiging 

En zij namen Jezus en leidden Hem weg. En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar 

de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt 

Golgotha; alwaar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan elke zijde één 

en Jezus in het midden. Johannes 19: 16b-42. 

 

19. Het is volbracht 

Als Jezus dan de edik genomen had, zei Hij: het is volbracht! En het hoofd 

buigende, gaf Hij de geest. Johannes 19: 30. 

 

 

20. Mijn vader, uw Vader  

Ik vaar op tot Mijn Vader, en tot uw Vader. Johannes 20:17. 

 

21. Enige gedachten over Johannes 20:11. (Schets)  

      Gedicht: Steunsels van mijn geloof. 

 

22. Mijn Heere en mijn God! 

En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom bijeen en Thomas met hen. En 

Jezus kwam, als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: Vrede zij 

ulieden! … En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: mijn Heere en mijn God! 

Johannes 20: 26-29  
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ELFDE DOCUMENT 

 

1. JOHANNES 21 

Na dezen openbaarde Jezus Zichzelve wederom den discipelen aan de zee van 

Tiberias. Enz. Verklaring van Johannes 21, gehele hoofdstuk. 

 

2. De Heilige Geest afgeschaduwd en uitgestort 

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. 

En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid als van een geweldige, gedreven 

wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien 

verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. Handelingen 2: 1- 4  

 

3. De toespraak van Petrus op Pinksterdag 

En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uit storten van Mijn Geest op 

alle vlees, enz. Handelingen 2: 14-21 

 

4. De uitstorting van de Heilige Geest beloofd en vervuld; en uitleg over Zondag 20 

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk 

bijeen. Enz. Handelingen 2 

 

5. De leer van de Heilige Geest  

En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2:4. 

 

6. Flippus en de Moorman 

En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het 

zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond 

op en ging heen en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van 

Candace, de Koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen 

om aan te bidden te Jeruzalem, en hij keerde opnieuw en zat op zijn wagen en las de 

Profeet Jesaja. Handelingen 8: 26-35 

 

7. De Moorman gedoopt 

En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: 

ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien u 

van ganser hart gelooft, zo is het geoorloofd. Enz. Handelingen 8: 26-35 

 

8. De bekering van Paulus  

… Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Enz. Handelingen 9: 1-20.  

 

9. Ananias naar Saulus  

En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide 

hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is 

op de weg, die u kwam, opdat u weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zou 

worden. Enz. Handelingen 9:11-19a 

 

10. Paulus predikt Christus 

En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. En zij 

ontzetten zich allen, die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem 

verstoorde, wie deze Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij ze 

gebonden zou brengen tot de Overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer 
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bekrachtigd en overtuigde de Joden, die te Damascus woonden, bewijzende dat deze 

de Christus is. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon 

van God is. Handelingen 9: 20-22 

 

11. Paulus in de synagoge te Antiochië I. 

En Paulus, en die met hem waren, van Pafos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, 

een stad in Pamfylie. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar 

Jeruzalem. En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochie, een stad in 

Pisidie; en gegaan zijnde in de synagoge op den dag des sabbats, zaten zij neder. 

Enz.  Handelingen 13: 13-39 

 

12. Paulus in de synagoge te Antiochië II. 

De God van dit volk Israel heeft onze vaderen uitverkoren, en het volk verhoogd, als 

zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en heeft hen met een hogen arm daaruit 

geleid. En heeft omtrent den tijd van veertig jaren hun zeden verdragen in de 

woestijn. Handelingen 13: 17, 18. 

 

13. Paulus in de synagoge te Antiochië III. 

En zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft Hij hun door het lot 

het land derzelve uitgedeeld. En daarna omtrent vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij 

hun rechters, tot op Samuel, den profeet. En van toen aan begeerden zij een koning; 

en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, Enz. Handelingen 13: 19-22.  

 

14. Paulus in de synagoge te Antiochië IV. 

Van het zaad dezes heeft God Israel, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus. 

Als Johannes eerst al den volke Israels voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop 

der bekering. Doch als Johannes den loop vervulde, zeide hij: Wien meent gijlieden, 

dat ik ben? Ik ben de Christus niet; maar ziet, Hij komt na mij, Wien ik niet waardig 

ben de schoenen Zijner voeten te ontbinden. Mannen broeders, kinderen van het 

geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord dezer zaligheid 

gezonden. Enz. Handelingen 13:23 -28 

 

15. De stokbewaarder te Filippi. I. 

"Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Handelingen 16: 30 

 

16. Over de stokbewaarder te Filippi. II 

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis." 

Handelingen 16: 31 

 

17. Paulus voor Agrippa I. 

En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor u zelf te spreken. Toen strekte 

Paulus de hand uit, en verantwoordde zich aldus: Ik acht mij zelf gelukkig, o koning 

Agrippa! Dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles, waarover ik van de 

Joden beschuldigd word; Enz. Handelingen 26: 1-18  

 

18. Paulus voor Agrippa II. 

Maar richt u op, en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te 

stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide, die u gezien hebt, en in welke Ik 

u nog zal verschijnen: verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik 

u nu zend; om hun ogen te openen, enz.  Handelingen 26: 14-18. 
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TWAALFDE DOCUMENT 

 

1. Over de rechtvaardigheid Gods in het vergeven van de zonden  

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot 

het Evangelie van God, (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de 

heilige Schriften) Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het 

vlees; Enz. Romeinen 1: 1-18 

 

2. De vrijspraak der zonden in Gods  gericht  

En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is. Romeinen 3: 24 

 

3. Abrahams geloof gerekend tot rechtvaardigheid 

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot 

rechtvaardigheid. Romeinen 4: 1 tot 5 

 

4. De toerekening zonder de werken 

Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent 

zonder werken, zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en 

welker zonden bedekt zijn; zalig is de man, welke de Heere de zonden niet toerekent. 

Romeinen, 4: 6 - 8 

 

5. Abraham geeft God de eer. 

Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Hoofdstuk 4: 20b 

 

6. Over de Leer des Heils I. 

Maar God zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 

hart gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij 

overgegeven zijt. Romeinen 6: 17 

 

7. Over de Leer des Heils II. 

… maar dat gij nu van hart gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot 

hetwelk gij overgegeven zijt. Romeinen 6: 17 

 

8. De genadegift van God 

De genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.  

Romeinen 6: 23b 

 

9. Volkomenheid der gelovigen 

Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar 

het vlees wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8: 1 

 

10. De Wet des Levens in Christus Jezus  

Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, 

heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid met het zondige vlees, en dat voor de 

zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; opdat het recht der wet vervuld zou worden 

in ons, die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Romeinen 8: 3, 4. 
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11. De wijsheid van de wereld, dwaasheid bij God  

…Want nademaal, in de wijsheid Gods, heeft de wereld God niet gekend in de 

wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te 

maken, die geloven: overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid 

zoeken; doch wij prediken Christus, de Gekruisigde. 1 Korinthe 1: 20 tot 23 

 

12. Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods 

Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de 

Grieken een dwaasheid, maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, 

prediken wij Christus, de kracht Gods, de wijsheid Gods, 1 Korinthe 1: 24.  

 

13. Roem in de Heere 

Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die 

ons geworden is Wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking; opdat het 

zij, gelijk geschreven is: die roemt, roeme in de Heere. 1 Korinthe 1: 29-31. 

 

14. De onderhouding van Gods geboden 

De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden 

Gods. 1 Korinthe 7: 19 

 

15. De drinkbeker der dankzegging 

De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een 

gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een 

gemeenschap des lichaams van Christus? 1 Korinthe 10: 16 

 

16. De opstanding der doden  

Dwaalt niet: Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op 

rechtvaardig en zondigt niet. … Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden 

opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? u dwaas! 

hetgeen u zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven zij. 1 Korinthe 15: 33-38 

 

17. Het bewijs van de opstanding des vleses.  

Voorts, broeders! ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, … En 

dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften en dat 

Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 1 Korinthe 15: 1-19. 

 

18. De praktische troost van de opstanding. 

En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo bent u niet in uw 

zonden; zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in 

dit leven op Christus hopende zijn, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 

1 Korinthe 15: 11-19 

 

19. De Vader Alles in allen 

… En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, zo zal ook de Zoon Zelf 

onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij 

alles in allen. 1 Korinthe 15: 20-28 

 

20. Een nieuw schepsel in Christus 

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 

voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden! 2 Korinthe 3: 17. 
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DERTIENDE DOCUMENT 

 

1. De genade van onze Heere Jezus Christus  

Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus. Galaten 1:3 

2. De Heere Jezus Christus Zijn volk verlost van de wereld  

Die Zichzelve gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 

tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. Galaten 1:4 

 

3. De vloek der Wet en de verlossing daarvan  

Doch de wet is niet uit het geloof; maar: de mens die deze dingen doet, zal door 

dezelve leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden 

zijnde voor ons; enz. Galaten 3: 12 - 14 

 

4. God is Één 

Maar God is Eén. Galaten 3: 20b  

 

5. In Christus gedoopt 

Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als 

gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Galaten 3: 26, 27  

 

6. De werken van het vlees en de vrucht van de Geest 

Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een 

oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde; … Maar de vrucht des 

Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, enz. Galaten 5: 13-26 

 

7. Zalig uit genade 

Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is 

Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Eféze 2: 8 

 

8. Geschapen tot goede werken 

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke 

God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Eféze 2: 10  

 

9. Oneindige liefde van Christus 

Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en 

diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, 

opdat gij vervuld zou worden tot al de volheid Gods. Eféze 3: 18 en 19 

 

10. De verzegeling met de Heilige Geest. I 

Eféze 4: 30:  

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der 

verlossing.  

11. De verzegeling met de Heilige Geest. II 

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der 

verlossing. Eféze 4: 30 

 

12. De vreze Gods 

 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en 

zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten der 

gerechtigheid. Filippensen 10 en 11a 
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13. Christus tot Voorbeeld.  

Indien er dan enige vertroosting is in Christus … Die, in de gestaltenis Gods zijnde, 

… de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, Enz. Filip. 2: 1 tot 8.  

 

14. In de Heere verblijd 

Verblijdt u in de Heere alle tijd; opnieuw zeg ik: verblijdt u! Uw bescheidenheid zij 

alle mensen bekend. De Heere is nabij! Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw 

begeerten in alles, enz. Filippensen 4: 4 tot 7: 

 

15. Onze wandel in de hemel 

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, 

namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat 

het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, enz.  Filippensen 3 : 20, 21  

 

16. De vreugde in de Heere  

Verblijdt u in de Heere alle tijd; wederom zeg ik: verblijdt u! Filippensen 4: 4 

 

17. Gebed voor meerder kennis van God 

“Waarom ook wij, van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u 

te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in 

alle wijsheid en geestelijk verstand.” Kolossensen 1: 9  

 

18. Christus ons Leven  

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons Leven is, dan zult ook gij, met 

Hem, geopenbaard worden in heerlijkheid. Kollosenzen  3: 4 

 

19. Zoekt de dingen die boven zijn 

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar 

Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Kollosenzen  3: 1-10 

 

20. De geestelijke kleding der gelovigen 

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke 

bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid,  Koloss. 3: 12-16 

 

21. De hemelse muziek 

Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant 

elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, Enz. Kolossenzen 3: 15. 

 

22. Eigen werk of Genade?  

Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, 

en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is. Aan Timothëús,  1 Timotheüs 1: 17 

 

23. Ware gebruik en misbruik van de wet 

Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettig gebruikt. 1 Timothëús 1: 8:  

 

24. Één Middelaar 

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods, Enz. 1 Timotheüs 2: 5 en 6 

25. De leer van Profeten en Apostelen  

Dat gij van kindsaf de Heilige Schriften geweten hebt, Enz. 2 Timotheüs 3: 15-17 
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 VEERTIENDE DOCUMENT 

1. Verlossing van dienstbaarheid en dood 

Overmits dan de kinderen des vleses en des bloeds deelachtig zijn, is Hij desgelijks 

hieraan deelachtig geworden, opdat Hij door de dood teniet zou doen degene, die het 

geweld des doods had, dat is de duivel; Enz. Hebreeën 2: 14 en 15 

 

2. Jezus Borg van het Verbond.  

Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. Hebreeën 7: 22 

3. De Bedienaar van het heiligdom 

Een Bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft 

opgericht en geen mens. Hebreeën 8:2 

 

4. Gasten en vreemdelingen 

Zij hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen waren. Hebreeën 11:8-10; 13-16  

 

5. De kastijding des Heeren; Over de vervolging in Frankrijk. 

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben 

liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat 

ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Hebreeën 12: 1-11 

 

6. Grote vreugde in de verdrukking 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, "aan de twaalf 

stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid! Enz. Hoofdstuk 1: 1-5 

 

7. Begeren in het geloof en niet twijfelen. 

Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der 

zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt, want die mens 

mene niet, dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Vers 6-8 

 

8. Zalig die verdragen 

Ziet! wij houden hem gelukzalig, die verdragen; u hebt de verdraagzaamheid van 

Job gehoord, en u hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is 

en een Ontfermer. Jakobus 5 vers 11 

 

9. Het bloed van de Heere Jezus Christus 

En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. 1 Joh. 1: 7b 

 

10. De trouwe Getuige in de hemel; bij gelegenheid van het Paasfeest 

Johannes aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn: genade en vrede zij u van Hem, 

Die is en Die was en Die komen zal, Openbaringen 1: 4 tot 6 

 

11. Het Lam op de berg Sion 

En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en 

veertig duizend, hebbende de naam Zijns Vaders Enz. Openbaring 14 vs. 1-3: 

 

12. De overwinnaars bij de glazen zee 

En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden … 

Openbaring 15:2-4 

13. Het gezang van Mozes en van het Lam  

En zij zongen het gezang van Mozes, en het gezang des Lams, Openbaring 15: 3, 4  


