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Genesis  Aantekeningen 

6:3 3  En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; 

hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.   

 

20:17-18 17  Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij 

baarden. 18  De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake 

van Sara, de vrouw van Abraham. 

 

29:31-35, 30:1-2 31  Toen de HERE zag, dat Lea niet bemind was, opende Hij haar schoot,  maar Rachel bleef 

onvruchtbaar.  32  En Lea werd zwanger, baarde een zoon, en gaf hem de naam Ruben, want, zo 

zeide zij, voorwaar, de HERE heeft mijn ellende aangezien; voorwaar, nu zal mijn man mij 

liefhebben.  33  En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: oorwaar, de HERE 

heeft gehoord, dat ik niet bemind ben, en heeft mij ook deze geschonken ; en zij gaf hem de naam 

Simeon.  34  Wederom werd zij zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal mijn man zich 

ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem drie zonen gebaard heb; daarom gaf zij hem de naam Levi.  

35  En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal ik de HERE loven; daarom 

gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren.  1  Toen Rachel zag, dat zij Jakob geen 

kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster, en zij zeide tot Jakob: Geef mij kinderen; zo 

niet,  dan sterf ik.  2  Toen ontbrandde Jakobs toorn tegen Rachel, en hij zeide: Neem ik de plaats 

van God in, die u de vrucht van de schoot ontzegd heeft ?   

 

48:1 1  Hierna gebeurde het, dat men tot Jozef zeide: Zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide 

zonen met zich, Manasse en Efraim.   

 

48:10 10  Israels ogen nu waren dof geworden van ouderdom, hij kon niet zien.  En Jozef bracht hen 

dichter bij hem; en hij kuste en omhelsde hen. 

 

Exodus   

4:6-8 6  Wederom zeide de HERE tot hem: Steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn 

boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats,  sneeuwwit. 7  Daarop zeide Hij: 

Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij 

ze eruit trok, zie, zij was weer geworden als zijn overige vlees. 8  Indien zij u niet geloven en geen 

acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te 

zeggen heeft.  

 

15:26 26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE,  uw God, en doet 

wat recht is in zijn ogen , en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik 

u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik,  de HERE, 

ben uw Heelmeester. 

 

21:18-19 18  Wanneer mannen twisten en de een slaat de ander met een steen of met de vuist, zodat deze 

wel niet sterft, maar bedlegerig wordt, 19  dan zal hij die de slag gaf, ongestraft blijven, wanneer 

de ander opstaat en met zijn stok buiten wandelt; slechts diens gedwongen rusttijd zal hij 

vergoeden en voor genezing zorgen.  

 

23:25-26 25  Maar gij zult de HERE, uw God, dienen;  dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal 

ziekte uit uw midden verwijderen. 26  Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of 

onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken. 

 

Leviticus   



Genezing in het Oude Testament 
 

© 2005 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 

 
4 

3:1-46 1  En de HERE sprak tot Mozes en Aaron: 2  Wanneer iemand op de huid van zijn lichaam een 

zwelling of uitslag of lichte plek heeft, welke op de huid van zijn lichaam tot de plaag der 

melaatsheid zou kunnen worden , dan zal hij tot de priester Aaron of een van zijn zonen, de 

priesters,  gebracht worden. 3  De priester zal dan de aangetaste plek op de huid van het lichaam 

bezien, en als het haar op de aangetaste plek wit is geworden en het blijkt, dat de aangetaste plek 

dieper zit dan de huid van zijn lichaam, dan is het de plaag der melaatsheid; als de priester dat ziet 

, zal hij hem onrein verklaren. 4  Indien het echter een witte plek op de huid van zijn lichaam is, 

en het niet blijkt, dat die dieper dan de huid zit, en het haar niet wit geworden is, dan zal de 

priester de aangetaste zeven dagen opsluiten. 5  De priester zal hem op de zevende dag bezien ; 

wanneer hem dan blijkt, dat de aangetaste plek gelijk gebleven is en zich over de huid niet heeft 

uitgebreid, dan zal de priester hem andermaal zeven dagen opsluiten. 6  En de priester zal hem op 

de zevende dag voor de tweede maal bezien; wanneer dan blijkt,  dat de aangetaste plek is verdoft 

en zich over de huid niet heeft uitgebreid, dan zal de priester hem rein verklaren; het is uitslag; 

dan zal hij zijn klederen wassen en rein zijn. 7  Maar indien de uitslag zich wel over de huid heeft 

uitgebreid, nadat hij zich aan de priester vertoond heeft om rein verklaard te worden, dan zal hij 

andermaal voor de priester verschijnen. 8  Wanneer de priester hem beziet en het blijkt , dat de 

uitslag zich over de huid heeft uitgebreid, dan zal de priester hem onrein verklaren; het is 

melaatsheid. 9  Wanneer de plaag der melaatsheid zich bij enig mens voordoet, dan zal hij tot de 

priester gebracht worden. 10  Wanneer de priester hem beziet en het blijkt , dat er op de huid een 

witte zwelling is,  die het haar heeft wit gemaakt, of dat er wild vlees groeit in de zwelling, 11  

dan is dat verouderde melaatsheid in de huid van zijn lichaam, en de priester zal hem niet 

opsluiten, want hij is onrein. 12  En indien de melaatsheid sterk uitgebroken is in de huid en de 

melaatsheid de gehele huid van de aangetaste bedekt , van zijn hoofd tot zijn voeten,  zover de 

priester ziet, 13  en de priester beziet hem en het blijkt , dat de melaatsheid zijn gehele lichaam 

heeft bedekt, dan zal hij de aangetaste rein verklaren; hij is geheel wit geworden , hij is rein. 14  

Maar als zich wild vlees bij hem vertoont , dan is hij onrein; 15  ziet de priester dat wild vlees,  

dan zal hij hem onrein verklaren; het wild vlees is onrein, het is melaatsheid. 16  Of wanneer het 

wild vlees weer verdwijnt en hij wit wordt, dan zal hij tot de priester gaan. 17  En de priester zal 

hem bezien; wanneer dan blijkt dat de aangetaste wit geworden is , dan zal de priester de 

aangetaste rein verklaren; hij is rein.  18  Wanneer er op de huid van het lichaam een zweer was, 

die genezen is,  19  maar er ontstaat op de plaats van de zweer een witte zwelling of een 

roodachtig witte plek, dan zal die aan de priester getoond worden.  20  Wanneer de priester die 

beziet en het blijkt , dat zij beneden de huid zit, en het haar daarop wit geworden is, dan zal de 

priester hem onrein verklaren; het is de plaag der melaatsheid, die in de zweer is uitgebroken .  21  

Maar indien de priester haar beziet en het blijkt dat er geen wit haar op is, en dat zij niet beneden 

de huid zit, maar verdoft is , dan zal de priester hem zeven dagen opsluiten;  22  en indien zij zich 

verder over de huid heeft uitgebreid, dan zal de priester hem onrein verklaren; het is de plaag.  23  

Maar indien de lichte plek gelijk gebleven is op dezelfde plaats en zich niet heeft uitgebreid , dan 

is zij het litteken van de zweer,  en de priester zal hem rein verklaren.  24  Of wanneer iemand op 

zijn huid een brandwond heeft, en het wild vlees van de brandwond is een roodachtig witte of 

witte plek,  25  dan zal de priester die bezien; wanneer dan blijkt, dat het haar op die lichte plek 

wit geworden is, en het blijkt, dat zij dieper zit dan de huid, dan is het melaatsheid,  die in de 

brandwond is uitgebroken, en de priester zal hem onrein verklaren; het is de plaag der 
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melaatsheid.  26  Maar indien de priester die beziet en het blijkt, dat op die lichte plek geen wit 

haar is en zij niet beneden de huid zit, maar verdoft is, dan zal de priester hem zeven dagen 

opsluiten.  27  En de priester zal hem op de zevende dag bezien; indien zij zich verder over de 

huid heeft uitgebreid, dan zal de priester hem onrein verklaren; het is de plaag der melaatsheid. 28  

Maar indien de lichte plek gelijk gebleven is op dezelfde plaats en zich niet over de huid heeft 

uitgebreid, maar verdoft is, dan is dat de zwelling van de brandwond, en de priester zal hem rein 

verklaren, want het is het litteken van de brandwond.  29  Wanneer een man of een vrouw een 

aangetaste plek op het hoofd of in de baard heeft,  30  dan zal de priester die aangetaste plek 

bezien ; wanneer het blijkt, dat zij dieper zit dan de huid, en daar geel, dun haar op is, dan zal de 

priester hem onrein verklaren; het is uitslag, het is melaatsheid van het hoofd of van de baard.  31  

En wanneer de priester de door uitslag aangetaste plek beziet, en het niet blijkt,  dat zij dieper zit 

dan de huid, en daar geen zwart haar op is, dan zal de priester de door uitslag aangetaste zeven 

dagen opsluiten .  32  En de priester zal de aangetaste plek op de zevende dag bezien; wanneer dan 

blijkt,  dat de uitslag zich niet heeft uitgebreid,  en dat daar geen geel haar op is, en het blijkt, dat 

de uitslag niet dieper zit dan de huid,  33  dan zal hij zich scheren, maar de uitslag zal hij niet 

scheren; en de priester zal de door uitslag aangetaste andermaal zeven dagen opsluiten.  34  En de 

priester zal de uitslag op de zevende dag bezien; wanneer dan blijkt, dat de uitslag zich niet over 

de huid heeft uitgebreid , en het niet blijkt, dat deze dieper zit dan de huid, dan zal de priester hem 

rein verklaren, en hij zal zijn klederen wassen ; hij is rein.  35  Maar indien de uitslag zich verder 

over de huid heeft uitgebreid, nadat hij rein verklaard is,  36  en de priester beziet hem, en het 

blijkt , dat de uitslag zich over de huid uitgebreid heeft, dan behoeft de priester niet naar het gele 

haar te zoeken, hij is onrein .  37  Maar indien de uitslag, naar hij zien kan,  gelijk gebleven is, en 

daar zwart haar op groeit, dan is de uitslag genezen, hij is rein, en de priester zal hem rein 

verklaren .  38  Wanneer een man, of een vrouw, op de huid van hun lichaam lichte plekken 

hebben,  witte plekken,  39  en de priester beziet ze, en het blijkt , dat op de huid van hun lichaam 

doffe, witte plekken zijn, dan is het gewone uitslag, die in de huid uitgebroken is; hij is rein.  40  

Wanneer het hoofd van een man kaal wordt , is hij slechts kaalhoofdig; hij is rein.  41  Indien 

iemands voorhoofd kaal wordt , dan is hij van voren kaal; hij is rein.  42  Maar wanneer op de kale 

kruin of op het kale voorhoofd een roodachtig witte aangetaste plek is, dan is het melaatsheid, die 

uitgebroken is op zijn kale kruin of op zijn kale voorhoofd.  43  En de priester zal hem bezien; 

wanneer dan blijkt, dat de zwelling van de aangetaste plek roodachtig wit is op zijn kale kruin of 

op zijn kale voorhoofd, zoals melaatsheid van de huid van het lichaam er uit ziet,  44  dan is hij 

een melaatse, hij is onrein, de priester zal hem zeker onrein verklaren; op zijn hoofd is zijn plaag.  

45  De klederen van de melaatse, die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd zijn , zijn 

hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en roepen: Onrein, onrein!  46  Zolang 

hij de plaag heeft, blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats 

zal zijn verblijf zijn. 

14:1-32 1  De HERE sprak tot Mozes:  2  Dit zal de wet voor de melaatse zijn ten dage van zijn reiniging: 

hij zal tot de priester gebracht worden,  3  en de priester zal uitgaan buiten de legerplaats; wanneer 

de priester hem beziet en het blijkt, dat de plaag der melaatsheid genezen is, van de melaatse is 

geweken,  4  dan zal de priester gebieden voor hem die gereinigd moet worden, twee levende, 

reine vogels te nemen, ook cederhout,  scharlaken en hysop.  5  De priester zal gebieden de ene 

vogel te slachten boven een aarden pot met levend water.  6  De levende vogel echter zal hij 
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nemen benevens het cederhout, het scharlaken en de hysop, en hij zal die met de levende vogel 

dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is.  7  En hij zal hem die van 

de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen en hem reinigen, en de levende 

vogel zal hij in het open veld laten wegvliegen.  8  En hij die gereinigd moet worden, zal zijn 

klederen wassen, al zijn haar afscheren en zich in water baden, en hij zal rein zijn: daarna zal hij in 

de legerplaats komen, maar zeven dagen buiten zijn tent blijven.  9  Op de zevende dag zal hij al 

zijn haar afscheren: zijn hoofd, zijn baard en zijn wenkbrauwen, al zijn haar zal hij afscheren, zijn 

klederen wassen en zijn lichaam in water baden; en hij zal rein zijn.  10  En op de achtste dag zal 

hij twee gave schapen nemen, en een eenjarige gave ooi en drie tienden efa fijn meel als spijsoffer, 

aangemaakt met olie, en een log olie.  11  En de priester die de reiniging voltrekt,  zal de man die 

gereinigd moet worden, met dit alles stellen voor het aangezicht des HEREN,  bij de ingang van 

de tent der samenkomst.  12  De priester zal het ene schaap nemen en het tot een schuldoffer 

offeren met het log olie, en hij zal ze bewegen als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN.  

13  Hij zal het schaap slachten op de plaats , waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op 

de heilige plaats, want evenals het zondoffer komt ook het schuldoffer de priester toe; het is 

allerheiligst.  14  De priester zal een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en dit strijken 

aan de rechter oorlel van hem die gereinigd moet worden, en aan zijn rechterduim en zijn rechter 

grote teen.  15  En de priester zal een deel van het log olie nemen en op zijn eigen linkerhand 

gieten;  16  de priester zal zijn rechtervinger dopen in de olie die in zijn linkerhand is, en van die 

olie met zijn vinger zevenmaal sprenkelen voor het aangezicht des HEREN.  17  Van de rest van 

de olie die in zijn hand is, zal de priester iets strijken aan de rechter oorlel van hem die gereinigd 

moet worden, en aan zijn rechterduim en zijn rechter grote teen, boven op het bloed van het 

schuldoffer.  18  En wat van de olie in zijn hand is overgebleven, zal de priester doen op het hoofd 

van hem die gereinigd moet worden;  zo zal de priester over hem verzoening doen voor het 

aangezicht des HEREN.  19  En de priester zal het zondoffer bereiden en verzoening doen over 

hem die gereinigd moet worden van zijn onreinheid,  en daarna zal hij het brandoffer slachten.  20  

De priester zal het brandoffer en het spijsoffer op het altaar offeren. En de priester zal verzoening 

over hem doen, en hij zal rein zijn.  21  Maar indien hij arm is en zijn vermogen niet toereikend is, 

dan zal hij nemen een schaap als schuldoffer, tot een beweegoffer , om verzoening over hem te 

doen, met een tiende efa fijn meel, aangemaakt met olie , tot een spijsoffer, en een log olie.  22  

Ook twee tortelduiven of twee jonge duiven, naar dat zijn vermogen toereikend is , en de ene zal 

zondoffer en de andere brandoffer zijn.  23  Hij zal ze tot zijn reiniging op de achtste dag tot de 

priester brengen, bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht des HEREN.  24  

De priester zal het schaap voor het schuldoffer nemen en het log olie, en de priester zal ze 

bewegen als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN.  25  Hij zal het schaap voor het 

schuldoffer slachten en de priester zal van het bloed van het schuldoffer nemen en dat strijken aan 

de rechter oorlel van hem die gereinigd moet worden, en aan zijn rechterduim en zijn rechter grote 

teen.  26  En een deel van de olie zal de priester in zijn eigen linkerhand gieten,  27  en de priester 

zal met zijn rechtervinger van de olie die in zijn linkerhand is,  zevenmaal sprenkelen voor het 

aangezicht des HEREN.  28  En de priester zal iets van de olie die in zijn hand is, strijken aan de 

rechter oorlel van hem die gereinigd moet worden , en aan zijn rechterduim en zijn rechter grote 

teen, boven op de plaats van het bloed van het schuldoffer.  29  En wat van de olie in zijn hand is 

overgebleven, zal de priester doen op het hoofd van hem die gereinigd moet worden,  om over 
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hem verzoening te doen voor het aangezicht des HEREN.  30  En hij zal een van de tortelduiven 

of van de jonge duiven, hetgeen waartoe zijn vermogen toereikend is, bereiden,  31  hetgeen 

waartoe zijn vermogen toereikend is : de ene als zondoffer en de andere als brandoffer, benevens 

het spijsoffer; en de priester zal verzoening doen over hem, die gereinigd moet worden, voor het 

aangezicht des HEREN.  32  Dit is de wet aangaande hem die de plaag der melaatsheid heeft, 

wiens vermogen niet toereikend is voor zijn reiniging.   

Numeri   

12:1-15 1  Mirjam nu sprak met Aaron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw, die hij 

genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen,  2  en zij zeiden: Heeft de HERE 

soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HERE 

hoorde het.  3  Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem.  4  

Toen zeide de HERE onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam: Gaat met uw drieen uit naar de tent 

der samenkomst . Daarop gingen zij met hun drieen uit .  5  Toen daalde de HERE neder in de 

wolkkolom , stelde Zich in de ingang der tent,  en riep Aaron en Mirjam; en zij traden beiden naar 

voren.  6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is,  dan maak Ik, de 

HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.  7  Niet aldus met 

mijn knecht Mozes,  vertrouwd als hij is in geheel mijn huis .  8  Van mond tot mond spreek Ik 

met hem,  duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des HEREN. Waarom 

hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken?  9  Daarom ontbrandde de toorn 

des HEREN tegen hen en Hij ging heen.  10  Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, 

zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aaron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een 

melaatse!  11  Toen zeide Aaron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de zonde niet toe die 

wij in onze dwaasheid begaan hebben.  12  Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens 

vlees reeds half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt.  13  En Mozes riep tot 

de HERE:  O God, genees haar toch.  14  Daarop zeide de HERE tot Mozes: Had haar vader haar 

openlijk in het gezicht gespuwd , zou zij dan niet gedurende zeven dagen te schande zijn? Laat 

haar gedurende zeven dagen buiten de legerplaats gesloten worden,  en daarna mag zij zich er 

weer bijvoegen.  15  Daarop werd Mirjam zeven dagen buiten de legerplaats gesloten; en het volk 

brak niet op, voordat Mirjam zich bij hen gevoegd had.   

 

16:41-50 41  De volgende dag echter morde de gehele vergadering der Israelieten tegen Mozes en Aaron, 

zeggende: Gij hebt het volk des HEREN gedood.  42  Toen nu de vergadering tegen Mozes en 

Aaron te hoop liep, en zij zich naar de tent der samenkomst wendden, zie, de wolk bedekte haar en 

de heerlijkheid des HEREN verscheen.  43  Toen kwamen Mozes en Aaron tot voor de tent der 

samenkomst.  44  De HERE dan sprak tot Mozes :  45  Trekt u terug uit deze vergadering, opdat 

Ik haar in een ogenblik vertere . Toen wierpen zij zich neder op hun aangezicht.  46  En Mozes 

zeide tot Aaron: Neem een vuurpan, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk op, en ga 

haastig tot de vergadering en doe verzoening over hen, want de toorn is van de HERE uitgegaan, 

de plaag is begonnen.  47  Aaron nam een vuurpan, zoals Mozes gesproken had, en snelde tot 

midden onder de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen; toen legde hij er 

reukwerk op en deed verzoening over het volk .  48  Toen hij tussen de doden en de levenden 

stond, hield de plaag op. 49  En zij, die gestorven waren door de plaag,  waren veertienduizend 

zevenhonderd , behalve degenen die gestorven waren terzake van Korach.  50  Toen Aaron tot 

Mozes terugkeerde aan de ingang van de tent der samenkomst, had de plaag opgehouden.   
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21:4-9 4  Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee ten einde om het 

land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig.  5  En het volk sprak tegen God 

en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn?  Want er 

is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.  6  Toen zond de HERE vurige 

slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israel stierven.  7  Daarop kwam het 

volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u 

gesproken; bid tot de HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van 

het volk.  8  De HERE dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; 

ieder, die daarnaar ziet , wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.  9  Toen maakte Mozes een 

koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had,  op de 

koperen slang de blik richtte,  bleef in leven.   

 

Deuteronomium   

7:14-15 13  Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de 

vrucht van uw bodem, uw koren,  most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw 

kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou.   14  

Gezegend zult gij zijn boven alle volken; er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of 

vrouwen, noch onder uw vee.  15  De HERE zal alle ziekten van u afwenden , en geen van de 

boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen , maar Hij zal die brengen over allen die 

u haten.   

 

11:26-28 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor:  27  zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van 

de HERE, uw God, die ik u heden opleg;  28  maar vloek, indien gij naar de geboden van de 

HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt .   

 

28:1-65 1  Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die ik 

u heden opleg , naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken der 

aarde.  2  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert 

naar de stem van de HERE, uw God :  3  Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het 

veld.  4  Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot , de vrucht van uw bodem en de vrucht van 

uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee.  5  Gezegend zullen zijn uw 

mand en uw baktrog .  6  Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw 

uitgang .  7  De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren . Langs 

een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten.  8  De 

HERE zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u 

zegenen in het land dat de HERE, uw God , u geven zal.  9  De HERE zal u als zijn heilig volk 

bevestigen , zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt 

en in zijn wegen wandelt.  10  Dan zullen alle volken der aarde zien , dat de naam des HEREN 

over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen .  11  Ook zal de HERE u overvloedig het goede 

schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw bodem; in het 

land, waarvan de HERE aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou.  12  De HERE 

zal zijn rijke schatkamer, de hemel , voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven 

en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen 

te ontvangen.  13  De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan 

en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God , die ik u heden 
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opleg om die naarstig te onderhouden,  14  en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u 

heden geef , noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere 

goden.  15  Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn 

geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt,  dan zullen de volgende 

vervloekingen alle over u komen en u treffen:  16  Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt 

op het veld.  17  Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog .  18  Vervloekt zal zijn de vrucht 

van uw schoot , de vrucht van uw bodem, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee.  

19  Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij uw uitgang.  20  De HERE zal over u de 

vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, 

totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij 

verlaten hebt.  21  De HERE zal de pest aan u doen kleven,  totdat zij u heeft weggevaagd uit het 

land, dat gij in bezit gaat nemen.  22  De HERE zal u slaan met tering, koorts , brand, 

ontstekingen, droogte, brandkoren en honigdauw: zij zullen u vervolgen, totdat gij te gronde gaat.  

23  Ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer.   24  De 

HERE zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op u neerdalen, 

totdat gij verdelgd zijt .  25  De HERE zal u verslagen aan uw vijanden overleveren. Langs een 

enkele weg zult gij tegen hen optrekken, maar langs zeven wegen voor hen vluchten, zodat gij tot 

een schrikbeeld zult wezen voor alle koninkrijken der aarde.  26  Uw lijken zullen tot voedsel 

dienen voor al het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonder dat iemand die opschrikt 

.  27  De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft , waarvan gij 

niet kunt genezen .  28  De HERE zal u slaan met waanzin,  verblinding en verstandsverbijstering,  

29  zodat gij op de middag rondtast,  als een blinde in de duisternis; gij zult op uw wegen niet 

voorspoedig zijn, maar bij voortduring slechts verdrukt en beroofd worden, zonder dat iemand u 

redt .  30  Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen.  Gij zult een 

huis bouwen, maar het niet bewonen. Gij zult een wijngaard planten , maar de vrucht daarvan niet 

genieten.  31  Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden , maar gij zult daarvan niet eten.  Uw 

ezel zal in uw bijzijn geroofd worden , en niet tot u terugkeren. Uw kleinvee zal aan uw vijanden 

worden gegeven,  zonder dat iemand u te hulp komt.  32  Uw zonen en dochters zullen aan een 

ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met eigen ogen ziet, en de gehele dag naar hen 

smacht, zonder iets te kunnen doen.  33  Een volk, dat gij niet kent, zal de vrucht van uw bodem 

eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt; bij voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt 

worden .  34  Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien.  35  

De HERE zal u slaan met boze zweren aan de knieen en aan de dijen, waarvan gij niet kunt 

genezen; van uw voetzool af tot uw schedel toe.  36  De HERE zal u en de koning, die gij over u 

hebt aangesteld, naar een volk voeren dat gij niet kendet, gij noch uw vaderen; aldaar zult gij 

andere goden dienen , hout en steen.  37  Gij zult een voorwerp van ontzetting worden,  een 

spreekwoord en een spotrede onder alle volken , naar wier land de HERE u wegvoert.  38  Veel 

zaad zult gij naar de akker brengen , maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het afvreten.  

39  Wijngaarden zult gij planten en bewerken , maar geen wijn drinken of opleggen; want de 

worm zal eraan knagen .  40  Olijfbomen zult gij hebben in uw gehele gebied, maar u niet met olie 

zalven;  want uw olijven zullen afvallen.  41  Gij zult zonen en dochters verwekken,  maar zij 

zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan.  42  Van al uw geboomte en 

veldvruchten zullen de sprinkhanen zich meester maken.  43  Steeds meer zal de vreemdeling in 
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uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt.  44  Hij zal u te leen geven, maar gij niet 

aan hem; hij zal hoofd zijn,  en gij staart.  45  Al deze vervloekingen zullen over u komen, u 

achtervolgen en u treffen,  totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van 

de HERE , uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden 

hebt;  46  zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn , en onder uw nageslacht, voor altoos.  47  

Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw 

overvloed,  48  zult gij de vijanden, die de HERE tegen u zal doen optrekken, dienen, onder 

honger en dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles; Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, 

totdat Hij u verdelgd heeft .  49  De HERE zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre 

komt, van het einde der aarde, zoals een arend aanzweeft: een volk, waarvan gij de taal niet 

verstaat ,  50  een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst;  51  

dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij verdelgd zijt; dat u geen koren, 

most of olie zal overlaten , noch de worp van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat het 

u te gronde gericht heeft.  52  Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat de hoge, 

versterkte muren vallen, waarop gij in uw gehele land vertrouwdet; ja, het zal u in het nauw 

brengen in al uw steden, in geheel het land dat de HERE, uw God, u geven zal .  53  In de 

benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen 

schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de HERE, uw God, u geven zal.  54  De meest 

verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn eigen vrouw noch de kinderen, 

die hem nog resten, iets gunnen,  55  zodat hij geen van hen iets zal willen geven van het vlees 

zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de benardheid 

en benauwdheid, waarmede deze u in al uw steden kwellen zal.  56  De verwekelijkte en verwende 

vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool op de 

grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en dochter iets gunnen,  57  zelfs niet de 

nageboorte uit haar schoot noch de kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in 

het geheim eten, in de benardheid en benauwdheid,  waarmede uw vijanden u in uw steden 

kwellen zal.  58  Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek 

geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE,  uw God vreest,  59  dan zal 

de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, 

aanhoudende ziekten.   60  Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u 

brengen , zodat zij aan u kleven.  61  Ook allerlei ziekten en slagen,  die in het boek van deze wet 

niet beschreven zijn, zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.  62  Met weinigen 

zult gij overblijven,  terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels, omdat gij niet 

geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God.  63  Zoals de HERE er behagen in had om u 

wel te doen en u talrijk te maken, zo zal de HERE er behagen in hebben om u te gronde te richten 

en te verdelgen ; en gij zult weggerukt worden uit het land, dat gij in bezit gaat nemen.  64  De 

HERE zal u verstrooien onder alle natien van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij 

andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen.  65  Gij zult 

onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool ; de HERE zal u daar een 

bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.   

30:9 9  De HERE, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uwer handen,  in de 

vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de HERE zal 

weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals Hij behagen had in uw vaderen,   
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30:19-20 19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, 

de zegen en de vloek;  kies dan het leven, opdat gij leeft , gij en uw nageslacht,  20  door de 

HERE, uw God, lief te hebben,  naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen , want dat is uw 

leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de HERE uw vaderen, 

Abraham, Isaak en Jakob , gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou .  

 

32:39 39  Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik 

verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.   

 

Jozua   

5:8 8  Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren 

in de legerplaats, totdat zij hersteld waren.   

 

1 Samuel   

5:6-12 6  Zwaar drukte de hand des HEREN op de Asdodieten en Hij verbijsterde hen: Hij sloeg hen met 

builen, zowel Asdod als het omliggende gebied.  7  Toen de mannen van Asdod zagen, dat de 

zaken zo stonden, zeiden zij: De ark van de God van Israel mag bij ons niet blijven, want zijn 

hand is hard tegen ons en tegen onze god Dagon.  8  Daarom riepen zij alle stadsvorsten der 

Filistijnen bijeen en zeiden: Wat zullen wij doen met de ark van de God van Israel? En zij zeiden: 

De ark van de God van Israel moet naar Gat worden overgebracht . Zij brachten dus de ark van de 

God van Israel daarheen over.  9  Maar nadat zij haar overgebracht hadden , trof de hand des 

HEREN de stad met een zeer grote verwarring: Hij sloeg de bewoners van de stad, klein en groot, 

zodat builen bij hen uitbraken .  10  Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron . Maar zodra de ark 

Gods in Ekron kwam, jammerden de Ekronieten:  Zij brengen de ark van de God van Israel tot ons 

om ons en ons volk te doden.  11  Zij riepen daarom alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en 

zeiden: Zendt de ark van de God van Israel weg;  laat zij terugkeren naar haar eigen plaats, opdat 

zij ons en ons volk niet dode. Want in de gehele stad heerste een dodelijke verwarring; de hand 

Gods drukte daar zeer zwaar:  12  de mannen die niet gestorven waren,  werden met builen 

geslagen,  zodat het gejammer der stad ten hemel klom . 

 

16:14-23 14  Maar van Saul was de Geest des HEREN geweken, en een boze geest, die van de HERE 

kwam, joeg hem angst aan.  15  Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: Zie toch, een boze 

geest Gods jaagt u angst aan;  16  laat onze heer toch zeggen, dat uw knechten, die in uw dienst 

staan, iemand zoeken , die op de citer kan spelen.  Als dan de boze geest Gods over u komt, moet 

hij die bespelen, en gij zult u beter voelen.  17  Saul zeide tot zijn dienaren: Ziet voor mij uit naar 

iemand, die goed speelt en brengt hem tot mij.  18  Toen antwoordde een van de knechten : Ik heb 

een zoon van de Betlehemiet Isai gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, 

wel ter tale, schoon van gestalte; en de HERE is met hem.  19  Daarop zond Saul boden naar Isai 

met het verzoek: Zend mij uw zoon David, die bij de schapen is.  20  Toen nam Isai een ezel, 

brood, een zak wijn en een geitebokje, en liet het door zijn zoon David aan Saul brengen .  21  Zo 

kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze hield veel van hem,  en hij werd zijn 

wapendrager.  22  Daarom zond Saul tot Isai de boodschap: Laat David toch in mijn dienst 

blijven, want hij heeft mijn genegenheid gewonnen.  23  En telkens als die geest Gods over Saul 

kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting , hij voelde zich beter en de 

boze geest week van hem.   

 

2 Samuel   

12:13-21 13  Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De  
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HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven,   14  ofschoon gij door deze daad de 

vijanden des HEREN zeer hebt doen lasteren , de zoon echter, die u geboren is, zal sterven.  15  

Daarop ging Natan naar zijn huis.  En de HERE sloeg het kind, dat de vrouw van Uria aan David 

gebaard had, met een ziekte.  16  Toen zocht David God ter wille van de jongen, hij vastte en 

telkens, als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door, liggend op de grond.  17  En de 

oudsten van zijn huis kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan,  maar hij wilde niet; 

ook at hij niet met hen.  18  Op de zevende dag nu stierf het kind. En de dienaren van David 

durfden hem niet mee te delen, dat het kind dood was. Want zij zeiden: Zie , toen het kind nog in 

leven was, hebben wij tot hem gesproken en heeft hij naar ons niet geluisterd; hoe zouden wij dan 

tot hem kunnen zeggen: het kind is dood? Hij zou iets kwaads kunnen doen.  19  Toen David zag, 

dat zijn dienaren onder elkaar fluisterden, begreep hij,  dat het kind dood was. En David vroeg zijn 

dienaren: Is het kind dood ? Zij zeiden: Het is dood.  20  Toen stond David op van de grond,  wies 

zich, zalfde zich en verwisselde zijn klederen; hij ging het huis des HEREN binnen en boog zich 

neder. Daarna ging hij naar zijn huis terug, en op zijn verzoek zetten zij hem brood voor en hij at.  

21  Toen zeiden zijn dienaren tot hem: Waarom hebt gij dit gedaan? Terwijl het kind nog leefde, 

hebt gij ter wille daarvan gevast en geweend, maar nu het kind gestorven is , zijt gij opgestaan en 

hebt brood gegeten.  22  En hij zeide: Zolang het kind nog leefde , heb ik gevast en geweend, 

omdat ik dacht: misschien is de HERE mij genadig, zodat het kind in leven blijft.   

1 Koningen   

13:4-6 4  Zodra de koning het woord hoorde , dat de man Gods tegen het altaar te Betel gepredikt had, 

strekte Jerobeam van het altaar af zijn hand uit en zeide: Grijpt hem. Maar de hand die hij tegen 

hem uitgestrekt had, verstijfde , zodat hij haar niet weer tot zich kon trekken.  5  Ook scheurde het 

altaar, zodat de as werd afgestort van het altaar, als het wonderteken dat de man Gods door het 

woord des HEREN aangekondigd had.  6  Toen nam de koning het woord en zeide tot de man 

Gods: Zoek toch de gunst van de HERE, uw God, en bid voor mij, opdat mijn hand weer 

teruggetrokken kan worden. En de man Gods zocht de gunst des HEREN, en de hand des konings 

kon weer teruggetrokken worden, en werd gelijk tevoren. 

 

17:17-24 17  Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek: ja, zijn ziekte werd zeer 

hevig, totdat er geen adem in hem overbleef.  18  Toen zeide zij tot Elia: Hoe heb ik het met u, 

man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen , 

en te maken, dat mijn zoon sterft.  19  Daarop zeide hij tot haar: Geef mij uw zoon. Toen nam hij 

hem uit haar schoot , droeg hem naar het bovenvertrek, waar hij verblijf hield, en legde hem op 

zijn bed.  20  Daarop riep hij tot de HERE en zeide : HERE, mijn God! Doet Gij zelfs de weduwe, 

bij wie ik als vreemdeling vertoef , het onheil aan, haar zoon te laten sterven?  21  Toen strekte hij 

zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de HERE en zeide: HERE, mijn God! Laat toch de 

ziel van dit kind in hem terugkeren .  22  En de HERE hoorde naar de stem van Elia , en de ziel 

van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd.  23  Toen nam Elia het kind, droeg het 

uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide : Zie, uw zoon 

leeft.  24  Daarop zeide de vrouw tot Elia: Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het 

woord des HEREN in uw mond waarheid is.   

 

2 Koningen   

1:2-17 2  Achazja viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek te Samaria, en hij werd ziek . Toen zond 

hij boden uit en beval hun: Gaat Baal-zebub, de god van Ekron, raadplegen, of ik van deze ziekte 
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zal herstellen.  3  Maar de Engel des HEREN sprak tot de Tisbiet Elia: Sta op, ga de boden van de 

koning van Samaria tegemoet en zeg tot hen: Is er dan geen God in Israel dat gij Baal-zebub, de 

god van Ekron , gaat raadplegen?  4  Daarom, zo zegt de HERE: Van het bed waarop gij zijt 

komen te liggen,  zult gij niet afkomen, maar gij zult voorzeker sterven. En Elia ging heen .  5  

Toen de boden tot hem terugkeerden, zeide hij tot hen: Hoe komt gij nu reeds terug?  6  Zij zeiden 

tot hem: Een man kwam ons tegemoet en zeide tot ons: Gaat terug naar de koning, die u gezonden 

heeft, en zegt tot hem: Zo zegt de HERE: is er dan geen God in Israel, dat gij boden zendt om 

Baal-zebub, de god van Ekron, te raadplegen ? Daarom, van het bed waarop gij zijt komen te 

liggen, zult gij niet afkomen , maar gij zult voorzeker sterven .  7  En hij vroeg hun: Wat was het 

voor een man , die u tegemoet kwam en deze woorden tot u sprak?  8  En zij antwoordden hem: 

Het was iemand met een haren kleed, en een lederen gordel was om zijn lendenen gebonden. Toen 

zeide hij:  Dat is de Tisbiet Elia.  9  Daarop zond hij tot hem een overste over vijftig met zijn 

vijftigtal. En deze klom tot hem op (want zie, hij zat op een bergtop) en sprak tot hem: Man Gods , 

de koning beveelt: daal af!  10  Toen antwoordde Elia en sprak tot de overste over vijftig: Indien 

ik dan een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. 

Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal .  11  Wederom zond hij tot 

hem een andere overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze nam het woord en zeide tot hem: 

Man Gods, zo beveelt de koning: haast u, daal af!  12  Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: 

Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. 

Toen daalde Gods vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal.  13  Wederom zond hij 

een derde overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze derde overste over vijftig klom tot hem 

op,  kwam nader en knielde voor Elia; hij smeekte hem en zeide tot hem: Man Gods, laat toch 

mijn leven en het leven van deze uw vijftig knechten kostbaar zijn in uw ogen.  14  Zie, vuur is 

van de hemel neergedaald en heeft de eerste twee oversten over vijftig met hun vijftigtallen 

verteerd. Nu dan, laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen.  15  Toen sprak de Engel des HEREN 

tot Elia : Daal met hem af, vrees niet voor hem. En hij stond op en daalde met hem af naar de 

koning.  16  En hij sprak tot hem: Zo zegt de HERE: aangezien gij boden gezonden hebt om Baal-

zebub, de god van Ekron, te raadplegen (is er dan geen God in Israel, wiens woord gij kunt 

raadplegen?)  daarom zult gij van het bed waarop gij zijt komen te liggen, niet afkomen,  maar gij 

zult voorzeker sterven.  17  Zo stierf hij volgens het woord des HEREN , dat Elia gesproken had; 

en Joram werd koning in zijn plaats in het tweede jaar van Joram, de zoon van Josafat, de koning 

van Juda; want hij had geen zoon. 

2:19-22 19  De mannen van de stad zeiden tot Elisa : Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijn 

heer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte.  20  Toen zeide hij: 

Haalt mij een nieuwe schotel en doet er zout in. Zij haalden hem er een.  21  Daarop ging hij naar 

de waterwel,  wierp het zout daarin en zeide: Zo zegt de HERE: Ik maak dit water gezond; daaruit 

zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen.  22  En het water werd gezond, tot op deze dag, 

volgens het woord, dat Elisa gesproken had.   

 

4:8-37 8  Op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw , die bij hem 

aandrong, dat hij zou blijven eten . En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam , ging hij erheen om 

te eten.   9  En zij zeide tot haar man: Zie toch , ik weet, dat het een heilige man Gods is, die altijd 

bij ons aankomt.  10  Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken, en daar voor 

hem een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen , opdat hij, wanneer hij bij ons komt,  
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daar zijn intrek kan nemen.   11  Op zekere dag kwam hij daar;  hij nam zijn intrek in de 

bovenkamer en legde zich daar te ruste.  12  Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gechazi: Roep 

deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor hem staan.  13  En hij zeide tot 

Gechazi: Zeg tot haar : zie, gij hebt u voor ons al deze moeite getroost; wat kan er nu voor u 

gedaan worden ? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken ? 

Maar zij antwoordde: Ik woon te midden van mijn familie.  14  En Elisa zeide: Maar wat kan er 

dan voor haar gedaan worden? Gechazi zeide: Zij heeft helaas geen zoon, en haar man is oud .  15  

Daarop zeide hij: Roep haar. En hij riep haar en zij kwam in de ingang staan .  16  Toen zeide hij: 

Op deze zelfde tijd over een jaar zult gij een zoon omhelzen.  Maar zij zeide: Och neen, mijn heer, 

gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor .  17  En de vrouw werd zwanger en baarde een 

zoon op dezelfde tijd een jaar later , zoals Elisa tot haar gesproken had.   18  Toen de knaap groot 

geworden was, ging hij op zekere dag naar zijn vader, bij de maaiers.  19  En hij zeide tot zijn 

vader: Mijn hoofd,  mijn hoofd! Toen zeide deze tot een knecht : Draag hem naar zijn moeder.  20  

Hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder; en hij zat op haar knieen tot aan de middag; 

toen stierf hij.  21  Zij ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de 

toegang tot hem af.  22  Daarop ging zij naar buiten, riep haar man en zeide: Zend mij een van de 

knechten met een ezelin; ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen.  23  En hij 

vroeg: Waarom wilt gij vandaag naar hem toegaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. 

Maar zij antwoordde : Wees maar gerust.  24  Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar 

knecht: Drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden,  behalve wanneer ik het u zeg.   

25  Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op 

enige afstand zag , zeide hij tot zijn knecht Gechazi : Zie, daar is de Sunamitische.  26  Snel haar 

dadelijk tegemoet en zeg tot haar: Is het wel met u, met uw man en met het kind? En zij zeide: 

Alles wel.   27  Toen zij echter bij de man Gods op de berg gekomen was, greep zij zijn voeten;  

Gechazi trad nader om haar terug te stoten , maar de man Gods zeide: Laat af van haar, want haar 

ziel is bitter bedroefd , doch de HERE heeft het voor mij verborgen gehouden en het mij niet 

meegedeeld.  28  Toen zeide zij: Heb ik soms mijn heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet 

gezegd:  Gij moet mij niet misleiden?  29  Hij zeide tot Gechazi: Omgord uw lendenen, neem mijn 

staf in uw hand en ga op weg. Wanneer gij iemand ontmoet , groet hem niet, en wanneer iemand u 

groet, antwoord hem niet; en leg mijn staf op het gelaat van de knaap .  30  Maar de moeder van 

de knaap zeide: Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op 

en volgde haar.  31  Gechazi nu was voor hen uitgegaan en had de staf op het gelaat van de knaap 

gelegd ; maar er kwam geen geluid en geen levensteken; toen keerde hij terug hem tegemoet en 

berichtte hem: De jongen is niet ontwaakt.  32  Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie , daar 

lag de jongen dood op zijn bed.  33  Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen 

beiden en bad tot de HERE.  34  Daarna ging hij bovenop de knaap liggen;  hij legde zijn mond op 

diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen, en boog zich zo over hem 

heen.  Daarop werd het lichaam van de knaap warm .  35  Daarna keerde hij terug en ging eenmaal 

het huis op en neer; dan ging hij naar boven en boog zich over hem heen. Toen niesde de jongen 

zevenmaal en opende zijn ogen.  36  En hij riep Gechazi en zeide:  Roep deze Sunamitische. En 

toen deze haar geroepen had, kwam zij tot hem, en hij zeide: Neem uw zoon op.  37  Zij trad 

binnen, wierp zich aan zijn voeten en boog zich ter aarde neder. Daarop nam zij haar zoon en ging 

heen.   
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5:1-15 1  Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in 

hoge gunst, want door hem had de HERE een overwinning aan Aram geschonken.  Maar deze 

man, een krijgsheld, was melaats.  2  De Arameeers nu waren eens in benden uitgetrokken en 

hadden een jong meisje uit het land van Israel gevangen meegevoerd; zij was in dienst van 

Naamans vrouw.  3  En zij zeide tot haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet in 

Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen .  4  Toen kwam hij en deelde het 

aan zijn heer mee: Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israel gesproken.   5  De koning van 

Aram zeide: Welaan, ga heen , ik wil een brief aan de koning van Israel zenden. Zo ging hij heen 

en nam met zich mee tien talenten zilver,  zesduizend sikkels goud en tien bovenklederen .  6  Hij 

bracht aan de koning van Israel de brief, waarin geschreven stond: Nu dan, zodra deze brief u 

bereikt, zie, ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat gij hem verlost van zijn melaatsheid.  7  

Zodra de koning van Israel de brief gelezen had, scheurde hij zijn klederen en zeide: Ben ik God, 

om te kunnen doden en levend maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van 

zijn melaatsheid te verlossen? Voorzeker, let op, ziet: hij zoekt een voorwendsel tegen mij.  8  

Zodra Elisa, de man Gods, gehoord had , dat de koning van Israel zijn klederen gescheurd had, 

zond hij tot de koning de boodschap: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hij toch tot 

mij komen, opdat hij wete, dat er een profeet in Israel is.  9  En Naaman kwam met zijn paarden 

en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa.  10  Elisa zond een bode tot 

hem met de opdracht: Ga heen en baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer 

gezond worden en gij zult rein zijn.  11  Toen werd Naaman toornig en ging heen , terwijl hij 

zeide: Zie, ik dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van 

de HERE, zijn God, aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de 

melaatsheid wegnemen.  12  Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan 

alle wateren van Israel? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij 

zich om en ging heen in grimmigheid.  13  Toen traden echter zijn dienaren nader,  spraken hem 

aan en zeiden: Mijn vader,  had de profeet u iets moeilijks opgedragen , zoudt gij dat dan niet 

doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: Baad u en gij zult rein worden?  14  Dus daalde 

hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods; en zijn 

lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen , en hij was rein.  15  Daarop 

keerde hij terug tot de man Gods , hijzelf met zijn gehele gevolg; en bij hem gekomen, ging hij 

voor hem staan en zeide: Zie, nu weet ik, dat er op de gehele aarde geen God is behalve in Israel. 

Neem dan een geschenk aan van uw dienaar.   

 

8:9-10 9  Toen ging Hazael hem tegemoet en voerde een geschenk met zich mee, allerlei kostbaarheden 

uit Damascus, een last van veertig kamelen; hij kwam voor hem staan en zeide: Uw zoon 

Benhadad, de koning van Aram, heeft mij tot u gezonden met de vraag: zal ik van deze ziekte 

herstellen?  10  En Elisa zeide tot hem: Ga, zeg hem: gij zult zeker herstellen.  Maar de HERE 

heeft mij getoond, dat hij zeker zal sterven.   

 

8:28-29 28  Hij trok met Joram, de zoon van Achab , uit en streed tegen Hazael, de koning van Aram, bij 

Ramot in Gilead. Maar de Arameeers verwondden Joram.  29  Dus keerde koning Joram terug om 

te Jizreel genezing te zoeken voor de wonden die de Arameeers hem bij Rama hadden 

toegebracht, toen hij streed tegen Hazael , de koning van Aram. En Achazja, de zoon van Joram, 

de koning van Juda, kwam Joram, de zoon van Achab, in Jizreel bezoeken, want hij lag ziek.   

 

9:15-16 15  en koning Joram was teruggekeerd om te Jizreel genezing te zoeken voor de wonden , die de  
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Arameeers hem hadden toegebracht,  toen hij streed met Hazael de koning van Aram). En Jehu 

zeide: Indien gij er zo over denkt, laat dan niemand uit de stad ontkomen om dat in Jizreel te gaan 

berichten.  16  Toen besteeg Jehu zijn wagen en ging naar Jizreel, want Joram lag daar ziek. En 

Achazja, de koning van Juda,  was gekomen om Joram te bezoeken.   

13:14-21 14  Elisa lag ziek aan de ziekte, waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israel, kwam tot hem 

en weende over hem en zeide: Mijn vader, mijn vader!  Wagens en ruiters van Israel!  15  Elisa 

zeide tot hem: Haal boog en pijlen. En toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had,  16  zeide hij 

tot de koning van Israel: Leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. Toen legde Elisa 

zijn handen op die van de koning.  17  Daarna beval hij: Open het venster naar het oosten. En toen 

hij het geopend had,  zeide Elisa: Schiet. En hij schoot . Toen zeide hij: Een pijl der overwinning 

van de HERE, ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek tot vernietiging toe 

verslaan.  18  Daarna zeide hij: Neem de pijlen.  Toen hij ze genomen had, zeide hij tot de koning 

van Israel: Sla op de grond. Hij sloeg driemaal en hield toen op.  19  En de man Gods werd 

toornig op hem en zeide: Gij hadt vijfmaal of zesmaal moeten slaan, dan hadt gij Aram verslagen 

tot vernietiging toe. Maar nu zult gij Aram driemaal verslaan.  20  Daarna stierf Elisa en men 

begroef hem. Nu plachten de benden van de Moabieten bij het aanbreken van het jaar in het land 

te komen . 21  Terwijl men eens bezig was iemand te begraven, zie, daar zagen zij een bende : 

toen wierpen zij de man in het graf van Elisa en liepen weg. En toen de man met het gebeente van 

Elisa in aanraking kwam, werd hij levend , en rees overeind op zijn voeten.    

 

20:1-11 1  In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, 

tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven 

en niet herstellen.  2  Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE:  3  Ach, 

HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart 

gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid.  4  Nog had Jesaja 

de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam:  5  Keer terug en 

zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE , de God van uw vader David: Ik heb uw 

gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie , Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij 

opgaan naar het huis des HEREN. 6  Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u 

en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil 

en ter wille van mijn knecht David .  7  Jesaja nu zeide: Neemt een vijgenkoek. Zij namen die en 

legden hem op de zweer. Toen genas hij.  8  Hizkia had Jesaja gevraagd: Wat is het teken, dat de 

HERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des HEREN?  9  

Daarop antwoordde Jesaja: Dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook doen 

zal wat Hij gesproken heeft : zal de schaduw tien treden vooruitgaan , of zal zij tien treden 

teruggaan ?  10  En Hizkia zeide: Het is gemakkelijk voor de schaduw tien treden omlaag te gaan . 

Neen, de schaduw moet weer tien treden teruggaan.  11  Toen riep de profeet Jesaja tot de HERE , 

en Hij deed de schaduw op de treden waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achaz, weer tien 

treden teruggaan.   12  Te dien tijde zond Berodak-baladan , de zoon van Baladan, de koning van 

Babel , gezanten met een brief, en een geschenk aan Hizkia, want hij had gehoord, dat deze ziek 

geweest was.   

 

2 Kronieken   

7:13-14 13  Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het 

land kaal te vreten , indien Ik pest onder mijn volk zend ,  14  en mijn volk waarover mijn naam is 
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uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun 

boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.   

16:12 12  In het negenendertigste jaar van zijn regering werd Asa ziek aan zijn voeten en zijn ziekte 

werd hoogst ernstig. Doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de HERE , maar bij de 

heelmeesters.   

 

21:12-19 12  Toen kwam er een schrijven tot hem van de profeet Elia, dat luidde: Zo zegt de HERE, de God 

van uw vader David:  omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader Josafat en van 

Asa, de koning van Juda,  13  maar gewandeld hebt in de weg der koningen van Israel, en Juda en 

de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij hebt gebracht naar het voorbeeld van het huis Achabs, ja, 

omdat gij ook uw broeders, het gezin van uw vader, hebt gedood, terwijl zij beter waren dan gij;  

14  Zie, de HERE zal uw volk, uw zonen, uw vrouwen en al uw have zeer zwaar treffen ;  15  en 

gij zelf zult aan een ernstige ziekte lijden, een ingewandsziekte, totdat na verloop van tijd uw 

ingewanden ten gevolge van de ziekte naar buiten komen.  16  De HERE wekte tegen Joram de 

strijdlust op der Filistijnen en der Arabieren die naast de Kusieten wonen,  17  zodat zij tegen Juda 

optrokken, het binnendrongen en al de have die zich in het koninklijk paleis bevond, ja zelfs zijn 

zonen en zijn vrouwen wegvoerden, zodat hem geen zoon overbleef dan Joachaz , zijn jongste 

zoon.  18  Na dit alles sloeg de HERE hem met een ongeneeslijke ziekte in zijn ingewanden .   

19  En na verloop van tijd, toen ongeveer twee jaren voorbijgegaan waren, kwamen ten gevolge 

van zijn ziekte zijn ingewanden naar buiten , zodat hij aan die kwaadaardige ziekte stierf. Maar 

zijn volk ontstak voor hem geen vuur, zoals voor zijn vaderen.   

 

22:5-6 5  Ook ging hij op hun raad heen en trok met Joram, de zoon van Achab, de koning van Israel, op 

en streed tegen Hazael,  de koning van Aram, bij Ramot in Gilead. Maar de Arameeers 

verwondden Joram.  6  Dus keerde hij terug, om te Jizreel genezing te zoeken voor de wonden die 

zij hem bij Rama hadden toegebracht, toen hij streed tegen Hazael, de koning van Aram. En 

Achazja,  de zoon van Joram, de koning van Juda, kwam Joram, de zoon van Achab, in Jizreel 

bezoeken, want hij lag ziek.    

 

20:9 9  Indien ons een onheil overkomt: zwaard , gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit 

huis en voor uw aangezicht stellen , want uw naam is in dit huis;  wanneer wij in onze 

benauwdheid tot U roepen , zult Gij horen en helpen. 

 

32:24-26 24  In die dagen werd Jechizkia ten dode toe ziek. Toen bad hij tot de HERE en Hij sprak tot hem 

en gaf hem een wonderteken.  25  Maar Jechizkia schoot te kort in dankbaarheid voor de weldaad, 

hem bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op 

Jeruzalem.  26  Toen verootmoedigde Jechizkia zich over zijn hoogmoed, hij en de inwoners van 

Jeruzalem , zodat de toorn des HEREN niet over hen kwam in de dagen van Jechizkia.   

 

Nehemia   

2:2 2  De koning zeide tot mij: Waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Dit kan 

niet anders dan hartzeer zijn. Toen werd ik ten zeerste bevreesd ,   

 

Job   

2:5-9 5  Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan;  of hij U dan niet openlijk 

zal vaarwel zeggen!  6  En de HERE zeide tot de satan: Zie , hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn 

leven.  7  Toen ging de satan van des HEREN aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van 

zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe.  8  En hij nam een potscherf om zich daarmee te 

krabben, terwijl hij neerzat in de as.  9  Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw 
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vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf!   

10-17 10  En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de 

HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.  11  Toen kwamen al zijn broeders en 

zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis.  Zij beklaagden en 

troostten hem over al het onheil dat de HERE over hem gebracht had, en schonken hem ieder een 

geldstuk en een gouden ring.  12  En de HERE zegende het verdere leven van Job meer dan het 

vroegere; hij verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span 

runderen en duizend ezelinnen.  13  Hij kreeg zeven zonen en drie dochters;  14  en hij noemde de 

eerste Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-happuk .  15  In het ganse land vond men geen 

vrouwen zo schoon als de dochters van Job, en haar vader gaf haar een erfdeel onder haar 

broeders.  16  Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar; hij zag zijn kinderen en kindskinderen, 

vier geslachten.  17  En Job stierf oud en van het leven verzadigd.   

 

5:18 18  Want Hij verwondt en Hij verbindt , Hij slaat en zijn handen helen .  

42:17 17  En Job stierf oud en van het leven verzadigd.    

Psalmen   

6:2 2  (-) Wees mij genadig, HERE, want ik kwijn weg; genees mij, HERE, want mijn gebeente is 

verschrikt.   

 

30:2-3 2  HERE, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen. 3  HERE, Gij deedt mij 

opkomen uit het dodenrijk, Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.   

 

34:19-20 19  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,  maar uit die alle redt hem de HERE;  20  Hij 

behoedt al zijn beenderen, niet een daarvan wordt gebroken.   

 

38:1-15 1  Een psalm van David. Bij het gedenkoffer . (-) HERE, straf mij niet in uw toorn, en kastijd mij 

niet in uw grimmigheid ;  2  want uw pijlen zijn op mij nedergekomen,  uw hand is op mij 

neergedaald.  3  Niets is meer gezond aan mijn vlees vanwege uw gramschap, niets is heel aan 

mijn gebeente vanwege mijn zonde;  4  want mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd gegaan, 

als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.  5  Mijn wonden stinken, zij etteren vanwege 

mijn verdwaasdheid;  6  ik ben gebogen, zeer diep gebukt , ik ga de ganse dag in het zwart .  7  

Want mijn lendenen zijn vol ontsteking , niets is meer gezond aan mijn vlees;  8  ik ben uitgeput, 

volslagen verbrijzeld , ik brul het uit vanwege het bonzen van mijn hart.  9  Here, al mijn 

verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen;  10  mijn hart slaat hevig, mijn 

kracht begeeft mij, zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen.  11  Mijn vrienden en bekenden 

staan afzijdig van mijn plaag, zelfs mijn verwanten staan van verre.  12  Wie mij naar het leven 

staan, spannen mij strikken, wie mijn onheil begeren,  spreken van verderf, en zinnen de ganse 

dag op bedrog.  13  Maar ik ben als een dove, ik hoor niet , als een stomme, die zijn mond niet 

open doet ;  14  ja, ik ben als een man die niet hoort , en in wiens mond geen verweer is.  15  Want 

op U, HERE, hoop ik; Gij immers zult antwoorden, Here, mijn God.   

 

41:1-4 1  Voor de koorleider. Een psalm van David.  (-) Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten 

dage des onheils zal de HERE hem uitkomst geven;  2  de HERE zal hem behoeden en hem in het 

leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde ; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem 

niet prijs.  3  De HERE steunt hem op het ziekbed , in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn 

legerstede.  4  Ik zeide: HERE, wees mij genadig , genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.   

 

90:10 10  De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat 

daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 
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91:9-16 9  Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld ;  10  

geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;  11  want Hij zal aangaande u zijn 

engelen gebieden , dat zij u behoeden op al uw wegen ;  12  op de handen zullen zij u dragen, 

opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.  13  Op leeuw en adder zult gij treden,  jonge leeuw en 

slang zult gij vertrappen.  14  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem 

beschutten, omdat hij mijn naam kent.  15  Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden ; Ik zal in de 

benauwdheid bij hem zijn,  Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.  16  Met lengte van dagen zal 

Ik hem verzadigen , en Ik zal hem mijn heil doen zien.   

 

92:12-15 12  De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;  13  

geplant in het huis des HEREN groeien zij in de voorhoven van onze God;  14  zij zullen in de 

ouderdom nog vrucht dragen , fris en groen zullen zij zijn;  15  om te verkondigen, dat de HERE 

waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.   

 

103:1-6 1  Van David. Loof de HERE, mijn ziel , en al wat in mij is, zijn heilige naam ;  2  loof de HERE, 

mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;  3  die al uw ongerechtigheden vergeeft,  die al 

uw krankheden geneest,  4  die uw leven verlost van de groeve , die u kroont met goedertierenheid 

en barmhartigheid,  5  die uw ziel verzadigt met het goede,  zodat uw jeugd zich vernieuwt als die 

van een arend.  6  De HERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.   

 

107:17-22 17  Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd 

werden;  18  hun ziel gruwde van elke spijze,  zij waren de poorten des doods nabij.   19  Toen 

riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;  20  Hij zond zijn 

woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.  21  Dat zij de HERE loven om zijn 

goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;  22  dat zij lofoffers offeren en 

zijn werken met gejubel vertellen.   

 

119:16-17 16  In uw inzettingen zal ik mij verlustigen,  uw woord zal ik niet vergeten.  17  Doe wel aan uw 

knecht, dan zal ik leven en uw woord onderhouden. 

 

127:3 3  Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN,  een beloning is de vrucht van de schoot.  

147:3 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.    

Spreuken   

3:1-2 1  Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden,  2  want lengte van 

dagen, en jaren van leven , en vrede zullen zij u vermeerderen.   

 

3:5-8 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  6  Ken Hem in al 

uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.  7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en 

wijk van het kwaad ;  8  het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.   

 

4:4-6 4  onderwees hij mij en zeide tot mij: Laat uw hart mijn woorden vasthouden onderhoud mijn 

geboden, opdat gij moogt leven.  5  Verwerf wijsheid, verwerf inzicht , vergeet niet en wijk niet af 

van de woorden mijns monds.  6  Verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren , heb haar lief, dan zal 

zij u behoeden .   

 

4:13 13  Houd vast aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven.    

4:19-27 19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen .  20  

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,  neig uw oor tot mijn uitspraken;  21  laat ze niet wijken uit 

uw ogen,  bewaar ze diep in uw hart.  22  Want zij zijn leven voor wie ze vinden , genezing voor 

hun ganse lichaam.  23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de 

oorsprongen des levens.  24  Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de 
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verkeerdheid der lippen .  25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.  

26  Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.  27  Wijk noch ter rechter, 

noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.   

8:34-36 34  Welzalig de mens die naar mij luistert , dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, 

bewakende de posten van mijn poorten.  35  Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij 

heeft van de HERE welgevallen verkregen.  36  Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan ; 

allen die mij haten, hebben de dood lief.   

 

9:6 6  laat varen het onverstand, dan zult gij leven , en betreedt de weg van het verstand .  

9:10-11 10  De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.  

11  Want door mij worden uw dagen vermeerderd , worden jaren van leven u toegevoegd .   

 

10:27 27  De vreze des HEREN vermeerdert de dagen , maar de jaren der goddelozen worden verkort .    

12:18 18  Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken , maar de tong der wijzen brengt genezing aan.    

12:28 28  Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.    

13:17 17  Een goddeloos gezant valt in het ongeluk, maar een betrouwbare bode brengt genezing .   

14:30 30  Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees , maar jaloersheid is vertering voor de beenderen    

15:4 4  Zachtheid van tong is een boom des levens , maar valsheid in haar is een verderf in de geest .   

16:24 24  Vriendelijke woorden zijn als honigzeem,  zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente .   

17:22 22  Een vrolijk hart bevordert de genezing , maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.    

18:20-21 20  Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de 

opbrengst van zijn lippen.  21  Dood en leven zijn in de macht der tong , wie aan haar toegeeft, zal 

haar vrucht eten .   

 

19:16 16  Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel,  zal sterven.    

19:23 23  De vreze des HEREN is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht.    

21:21 21  Wie gerechtigheid en liefde najaagt,  vindt leven, gerechtigheid en eer.    

22:4 4  Het loon van ootmoed (vreze des HEREN)  is rijkdom, eer en leven.    

Prediker   

3:3 3  een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te 

bouwen,   

 

7:17 17  Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas; waarom zoudt gij sterven voor uw tijd?    

Jesaja   

6:10 10  Maak het hart van dit volk vet,  maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het 

met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet 

bekere en genezen worde.   

 

19:22 22  Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en 

Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.  

 

30:26 26  Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de 

gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen; op de dag, waarop de HERE de breuk 

van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest.  

 

32:3-4 3  Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen 

opmerken;  4  het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der 

stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken .   

 

33:24 24  En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek ; het volk dat daar woont, zal vergeving van  
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ongerechtigheid hebben.   

35:4-6 4  Zegt tot de versaagden van hart:  Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, 

met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.  5  Dan zullen de ogen der blinden 

geopend en de oren der doven ontsloten worden ;  6  dan zal de lamme springen als een hert en de 

tong van de stomme zal jubelen;  want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de 

steppe,   

 

38:1-8, 16 1  In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja , de zoon van Amoz, 

tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven 

en niet herstellen.  2  Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE 3  en zeide: 

Ach, HERE, gedenk toch , dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd 

hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen.  4  En Hizkia weende luid. Toen kwam 

het woord des HEREN tot Jesaja :  5  Ga en zeg tot Hizkia: zo zegt de HERE, de God van uw 

vader David : Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen 

vijftien jaar toevoegen,  6  en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden 

en deze stad beschutten. 7  En dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook 

doen zal wat Hij gesproken heeft:  8  zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de 

zon op de trap van Achaz is afgedaald , weer tien treden teruggaan.  En de zon ging tien treden 

terug op de treden die zij gedaald was.  9  Geschrift van Hizkia, de koning van Juda , toen hij ziek 

geweest en van zijn ziekte hersteld was.  10  Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan 

door de poorten van het dodenrijk, ik zal derven de rest mijner jaren.  11  Ik zeide: Ik zal de HERE 

niet zien , de HERE in het land der levenden; ik zal geen mens meer aanschouwen onder de 

bewoners der wereld.  12  Mijn woning werd afgebroken en van mij weggerukt als de tent van een 

herder; ik wikkelde mijn leven samen als een wever , Hij snijdt mij af van de drom.  13  Dag en 

nacht geeft Gij mij prijs ; tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen. Als een leeuw, zo verbreekt 

Hij al mijn beenderen. Dag en nacht geeft Gij mij prijs.  14  Als een zwaluw, zo tjilp ik; ik kir als 

een duif. Mijn ogen smachten naar den hoge; o HERE, ik ben angstig,  wees borg voor mij.  15  

Wat zal ik zeggen, daar Hij tot mij gesproken heeft en Hij het ook gedaan heeft ? Ik zal al mijn 

jaren voortschrijden na dit bittere zieleleed.  16  Here, bij deze dingen leeft men, ja, in die alle is 

het leven van mijn geest: dat Gij mij zult gezond maken en doen leven.   

 

53:3-10 3  Hij was veracht en van mensen verlaten,  een man van smarten en vertrouwd met ziekte , ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt ; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.  4  

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde,  een door God geslagene en verdrukte.  5  Maar om onze overtredingen 

werd hij doorboord , om onze ongerechtigheden verbrijzeld ; de straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden .  6  Wij allen dwaalden als schapen, 

wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem 

doen neerkomen.  7  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, 

zo deed hij zijn mond niet open.  8  Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen , en wie onder 

zijn tijdgenoten bedacht , dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van 

mijn volk is de plaag op hem geweest.  9  En men stelde zijn graf bij de goddelozen ; bij de rijke 

was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.  

10  Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf 
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ten schuldoffer gesteld zal hebben , zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.   

57:18-19 18  Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het weer vertroosting 

schenken, namelijk aan de treurenden ervan.  19  Ik schep de vrucht der lippen: vrede , vrede voor 

hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen .   

 

58:6-8 6  Is dit niet het vasten dat Ik verkies : de boeien der goddeloosheid los te maken , de banden van 

het juk te ontbinden,  verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?  7  Is het niet, dat gij voor de 

hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet , dat 

gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?  8  Dan zal uw licht doorbreken 

als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des 

HEREN zal uw achterhoede zijn.   

 

61:1-3 1  De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden 

om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om 

voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;  2  om uit te 

roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God ; om alle 

treurenden te troosten,  3  om over de treurenden van Sion te beschikken , dat men hun geve 

hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een 

kwijnende geest. En men zal hen noemen:  Terebinten der gerechtigheid, een planting des 

HEREN, tot zijn verheerlijking.   

 

Jeremia   

14:19 19  Hebt Gij Juda dan geheel en al verworpen ? Heeft uw ziel een afkeer van Sion ? Waarom hebt 

Gij ons geslagen, zodat er voor ons geen genezing is? Hoop op vrede,  maar er is niets goeds; op 

een tijd van genezing , maar zie, verschrikking!   

 

17:14 14  Genees mij, HERE, dan zal ik genezen zijn ; help mij, dan zal ik geholpen zijn , want Gij zijt 

mijn lof.   

 

30:12-17 12  Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond;  13  niemand is er, die 

het voor u opneemt;  voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen,  voor u is er geen genezing.  14  

Al uw minnaars hebben u vergeten,  zij vragen naar u niet. Want Ik heb u geslagen, zoals een 

vijand slaat, zoals een meedogenloze tuchtigt, om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw 

zonden geweldig zijn .  15  Wat schreeuwt gij om uw breuk,  omdat uw pijn dodelijk is? Om de 

grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn , heb Ik u dit aangedaan.  16  

Daarom zullen allen die u verslinden,  verslonden worden, al uw vijanden tezamen in 

gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden en zal Ik al uw berovers ten roof 

overgeven .  17  Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des 

HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt .   

 

33:6 6  Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van 

bestendige vrede ontsluiten;   

 

46:11 11  Trek op naar Gilead en haal balsem , o jonkvrouw, dochter van Egypte; tevergeefs neemt gij 

veel geneesmiddelen, voor u is er geen genezing.   

 

51:8-9 8  Plotseling is Babel gevallen en gebroken , jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, 

misschien is het te genezen .  9  Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; 

verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het 

verheft zich tot de wolken.   
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Klaagliederen   

2:13 13  Wat zal ik u voorhouden,  waarmee u vergelijken, o dochter van Jeruzalem? Wat met u 

gelijkstellen om u te troosten, o jonkvrouw, dochter van Sion ? Want groot als de zee is uw breuk; 

wie kan u genezing brengen?   

 

Ezechiel   

30:20-25 20  In het elfde jaar, in de eerste maand,  op de zevende der maand, kwam het woord des HEREN 

tot mij:  21  Mensenkind, de arm van Farao, de koning van Egypte, heb Ik gebroken; zie, hij zal 

niet ter genezing verbonden worden door hem met een zwachtel te omwikkelen, zodat hij weer 

sterk genoeg wordt om het zwaard te grijpen.  22  Daarom, zo zegt de Here Here,  zie Ik keer Mij 

tegen Farao, de koning van Egypte, en breek zijn armen, zowel de gezonde als de gebroken, en Ik 

doe hem het zwaard uit de hand vallen.  23  Ik zal de Egyptenaren verstrooien onder de volken en 

hen verspreiden over de landen.  24  De armen van de koning van Babel zal Ik sterk maken en 

mijn zwaard in zijn hand geven , maar de armen van Farao zal Ik breken , zodat hij voor hem 

kermen zal met het gekerm van een dodelijk gewonde.  25  Ja, de armen van de koning van Babel 

maak Ik sterk, maar de armen van Farao zullen neerzinken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE 

ben, wanneer Ik mijn zwaard in de hand van de koning van Babel geef en hij het over het land 

Egypte zwaait.   

 

34:2-4 2  Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israel, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo 

zegt de Here Here: wee de herders van Israel, die zichzelf weiden ! Moeten de herders niet de 

schapen weiden?  3  Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de 

schapen weidt gij niet;  4  zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij 

niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met 

hardheid en geweldenarij.   

 

34:15-16 15  Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here 

Here;  16  de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden 

en de zieke versterken , maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen . Ik zal ze weiden zoals het 

behoort. 

 

47:9-12 9  En alle levende wezens die er wemelen , zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer 

veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond . Overal 

waar de beek komt, zal alles leven.  10  Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-eglaim; het 

zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden , en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn , 

zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.  11  Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet 

gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven.  12  Langs de beek zullen op haar oevers aan 

weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet 

opraakt ; elke maand zullen zij vrucht dragen,  omdat hun water uit het heiligdom komt ; hun 

vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.   

 

Daniel   

4:31-37 31  Nog was dat woord in des konings mond,  toen er een stem nederklonk uit de hemel : U wordt 

aangezegd, o koning Nebukadnessar : het koningschap is van u geweken,  32  men verstoot u uit 

de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds ; gras zal men u te eten 

geven als aan de runderen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat de 

Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil .  33  Op 

hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling, en hij werd uit de 
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gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen en door de dauw des hemels werd 

zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die 

der vogels.  34  Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen op naar 

de hemel, en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en 

verheerlijkte ik de eeuwig Levende , omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn 

koningschap van geslacht tot geslacht.  35  Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; 

Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn 

hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen : wat doet Gij?  36  Terzelfder tijd, dat mijn verstand 

in mij terugkeerde, keerden ook, tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot 

mij terug; mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op, ik werd in mijn koningschap 

hersteld, ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken.  37  Nu roem, verhef en 

verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels , wiens werken alle waarheid en wiens 

paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen , vermag te vernederen.   

Hosea   

5:13 13  Toen Efraim zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraim naar Assur en zond boden 

naar koning Strijdlust . Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet 

wegnemen.   

 

6:1-2 1  Komt, laat ons wederkeren tot de HERE ! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft 

geslagen, en zal ons verbinden.  2  Hij zal ons na twee dagen doen herleven,  ten derden dage zal 

Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.   

 

7:1 1  Zodra Ik Israel genees, worden Efraims ongerechtigheid en de boosheden van Samaria onthuld. 

Want zij plegen bedrog:  de dief dringt binnen, de bende plundert buiten.   

 

11:3 3  En Ik leerde Efraim lopen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik hen genas.    

Nahum   

3:19 19  Geen herstel is er voor uw breuk, ongeneeslijk is uw wonde. Allen die de mare over u horen, 

klappen over u in de handen, want over wie is uw boosheid niet voortdurend heengegaan?   

 

Zacharia   

11:15-16 15  Toen zeide de HERE tot mij: Neem u nog eens de uitrusting van een dwaze herder ;  16  want 

zie, Ik stel een herder in het land: naar wat verdelgd dreigt te worden , zal hij niet omzien; het 

verstrooide zal hij niet opzoeken, het gewonde zal hij niet trachten te helen, het uitgeputte zal hij 

niet verzorgen; maar het vlees van de vette beesten zal hij eten, en hun hoeven zal hij afrukken. 

 

Maleachi   

4:2 2  Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn 

onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.   

 

 

 

 


