Groep 3
Scheppingsdagen:
Op de 1e dag maakte de Heere het licht.
Op de 2e dag maakte de Heere het uitspansel.
Op de 3e dag maakte de Heere scheiding tussen water en land;
planten en bomen.
Op de 4e dag maakte de Heere zon, maan en sterren.
Op de 5e dag maakte de Heere vissen en vogels.
Op de 6e dag maakte de Heere landdieren en de mens.
Op de 7e dag rustte de Heere.

Zonen van Jakob:
1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Juda
5. Dan
6. Naftali

7. Gad
8. Aser
9. Issaschar
10. Zebulon
11. Jozef
12. Benjamin

De plagen van Egypte:
1. Water in bloed veranderd.
2. Kikvorsen over het gehele land.
3. Stof wordt luizen.
4. Allerlei ongedierte.
5. Veepest.
6. Zweren aan mens en dier.
7. Hagel en vuur.
8. Sprinkhanen.
9. Drie dagen dikke duisternis.
10. Alle eerstgeborenen sterven.
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De wet des Heeren:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid
heb.
1e gebod : Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
5e gebod : Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden
in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

Indeling van de tabernakel:
* Heilige der Heiligen
* Heilige
* Voorhof

Namen van de Christelijke feestdagen:
Kerstfeest
Goede Vrijdag
Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksterfeest

Genesis 3 : 15
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw
Zaad en tussen haar Zaad:
Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen
vermorzelen.

7 Kruiswoorden:
1. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
2. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
3. (Tot Maria:) Vrouw, zie uw zoon.
(Tot Johannes:) Zie, uw moeder.
4. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
5. Mij dorst.
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6. Het is volbracht.
7. Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest.

Het gebed des Heeren:
Onze Vader Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der
eeuwigheid. Amen.
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Groep 4
Indeling van de Bijbel:
Oude

Testament :

* Geschiedenis van het volk Israël
* De Psalmen
* De Profeten
* Het leven van de Heere Jezus
* Brieven van Paulus, Jakobus,
Petrus, Johannes en Judas
* Openbaring van Johannes

Nieuwe Testament :

De wet des Heeren:
2e gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,
van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat
onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder
de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;
want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de
misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde,
en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; en doe
barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en
Mijn geboden onderhouden.
3e gebod: Gij zult de Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk
gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn
Naam ijdellijk gebruikt.

De indeling van de tempel:
a. het Heilige der Heiligen: met de ark
b. het Heilige:

met het gouden reukofferaltaar
met de gouden kandelaar
met de tafel der toonbroden

c. het Voorhof:

met het koperen brandofferaltaar
met het koperen wasvat.
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Onze Christelijke feestdagen:
Kerstfeest :
De Heere Jezus is geboren.
Goede Vrijdag : De Heere Jezus is gestorven aan het kruis
Paasfeest :
De Heere Jezus is opgestaan.
Hemelvaartsdag : De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren.
Pinksterfeest :
De Heilige Geest is uitgestort.

Micha 5 : 1
En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden
van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en
Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.

Lukas 2 : 8 - 14
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het
veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des
Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote
blijdschap, die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de
Heere, in de stad Davids.
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken
gewonden, en liggende in de kribbe.
En van stonde aan was er met den 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.

De twaalf discipelen:
Simon Petrus
Jacobus
Filippus
Thomas

en
en
en
en
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Matthëus 28 : 5 en 6
5. Maar de engel antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden
niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt
herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Psalm 47 : 6
God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.

Handelingen 2 : 4
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te
spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
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Groep 5
Boeken van het Oude Testament:
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken

Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Hosea

Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

Gen. 12 : 1 - 3

1. De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw
maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot
maken; en wees een zegen!
3. En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u
zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Gen. 17 : 17
Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn
hart: Zal eenen, die honderd jaren oud is, een kind geboren worden? en
zal Sara, die negentig jaren oud is, baren?
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De wet des Heeren:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis,
uitgeleid heb.
1e gebod:

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

2e gebod:

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,
van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat
onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren
onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen
dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die
de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het
derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; en doe
barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben,
en Mijn geboden onderhouden.

3e gebod:

Gij zult de Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk
gebruiken;
want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam
ijdellijk gebruikt.

4e gebod:

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de
sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen,
gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling,
die in uw poorten is; want in zes dagen heeft de HEERE den
hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij
rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den
sabbatdag, en heiligde denzelven.

5e gebod:

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd
worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

6e gebod:

Gij zult niet doodslaan.

7e gebod:

Gij zult niet echtbreken.

8e gebod:

Gij zult niet stelen.
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9e gebod:

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10e gebod: Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren
uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn
dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws
naasten is.

Lukas 2 : 1 - 7
1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van
den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië
stadhouder was.
3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn
eigen stad.
4. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot
de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis
en geslacht van David was;
5. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke
bevrucht was.
6. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden,
dat zij baren zoude.
7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond hem in doeken, en
legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was
in de herberg.

Mattheüs 28 : 5 - 8
5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden
niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt
herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
7. En gaat haastiglijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is
van de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem
zien. Zie, ik heb het ulieden gezegd.
8. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap,
liepen zij henen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen.
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Hand. 1 : 11

Welke ook zeiden: Gij Galileesche mannen, wat staat gij en ziet op naar de
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen
gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
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Groep 6
Boeken van het Nieuwe Testament:
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen der Apostelen
Romeinen
1 en 2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippensen
Kolossenzen

1 en 2 Thessalonicenzen
1 en 2 Timotheüs
Titus
Filémon
Hebreeën
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas
De Openbaring van Johannes

Num. 24 : 17

Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er
zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen;
die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth
verstoren.

De richters:
Othniël
Ehud
Samgar
Debora
Barak
Gideon
Thola
Jaïr

Jefta
Ebzan
Elon
Abdon
Simson
Eli
Samuël
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Psalm 23:
1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets
ontbreken.
2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan
zeer stille wateren.
3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om
Zijns Naams wil.
4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad
vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn
tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is
overvloeiende.
6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen
mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van
dagen.

Jesaja 9 : 5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Jesaja 11 : 1
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en
een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.

Johannes 1 : 1 - 5
1. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het
Woord was God.
2. Dit was in den beginne bij God.
3. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen
ding gemaakt, dat gemaakt is.
4. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet
begrepen.

Bijbelkennisboekje

-

Ds.G.H.Kerstenschool Ridderkerk
15.

-

versie maart 2008

Matth. 7 : 13 - 14
13. 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;
14. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en
weinigen zijn er, die hem vinden.

Verschijningen v/d Heere Jezus na Zijn opstanding:
1. aan Maria Magdalena bij het graf.
2. aan de vrouwen, die terugkeerden van het graf
3. aan Petrus.
4. aan de twee Emmaüsgangers.
5. aan de 10 discipelen (zonder Thomas).
6. aan de 11 discipelen (met Thomas).
7. aan de 7 discipelen bij de zee van Tiberias.
8. aan meer dan 500 broeders op een berg in Galilea.
9. aan Jakobus.
10. aan de discipelen bij de Hemelvaart.
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Groep 7
De twaalf geloofsartikelen:
1.

Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en
der aarde,
2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd
Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen
Vaders;
7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof in een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap
der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstanding des vleses;
12. en een eeuwig leven.

De koningen van Juda:
1. Rehabeam
2. Abia
3. Asa
4. Josafat
5. Joram

6. Ahazia
7. Athalia
8. Joas
9. Amazia
10. Uzzia

11. Jotham
12. Achaz
13. Hizkia
14. Manasse
15. Amon

16. Josia
17. Joahaz
18. Jojakim
19. Jojachin
20. Zedekia

Genesis 49 : 10
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn
voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

Bijbelkennisboekje

-

Ds.G.H.Kerstenschool Ridderkerk
18.

-

versie maart 2008

Deuteronomium 18 : 15
Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de
HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen;

Jozua 24 : 15
Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden wie
gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde
der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker
land gij woont; maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE
dienen.

Jesaja 1 : 18
Komt dan en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood
als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Maleachi 3 : 1
Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en
snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten
de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; zie, Hij komt, zegt de
HEERE der heirscharen.

Lukas 2 : 15 - 20
15.

16.
17.

En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar
den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan
heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er
geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het
Kindeken liggende in de kribbe.
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord,
dat hun van dit Kindeken gezegd was.
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18.
19.
20.

En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun
gezegd werd van de herders.
Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die
in haar hart.
En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God
over alles, wat zij gehoord en gezien hadden gelijk tot hen gesproken
was.

Jesaja 53 : 1 - 4
1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN
geopenbaard?
2. Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een
wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als
wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden
begeerd hebben.
3. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van
smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende
het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet
geacht.
4. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze
smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd,
van God geslagen en verdrukt was.

Jesaja 53 : 5 - 7
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing
geworden.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn
weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheden op Hem
doen aanlopen.
7. Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn
mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een
schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed
Hij Zijn mond niet open.
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Mattheüs 28 : 19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam
des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
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Groep 8
Koningen van Israël:
1. Jerobeam
2. Nadab
3. Baësa
4. Ela
5. Zimri

6. Omri
7. Achab
8. Ahazia
9. Joram
10. Jehu

11. Joahaz
12. Joas
13. Jerobeam II
14. Zacharia
15. Sallum

16. Menahem
17. Pekahia
18. Pekah
19. Hosea

De Oud -Testamentische feesten:
Pascha :

* Eerste gerstehalmen.
* Herdenking uittocht uit Egypte.

Pinksterfeest :

* Eerste tarwebroden.
* Wetgeving op de Sinaï herdacht.

Loofhuttenfeest : * Dankfeest voor alle oogst.
* Woestijnreis herdacht.
Sabbathsjaar :

Ieder 7e jaar. Akkers worden niet bebouwd. Wat er toch
groeide was voor de armen. Alle geldschulden worden
kwijtgescholden. Slaven worden vrijgelaten.

Jubeljaar :

Het jaar na het 7e sabbathsjaar, dus het 50ste jaar. Alle
akkers moeten naar de vorige eigenaars terug.

Johannes 3 : 16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar
het eeuwige leven hebbe.

Bijbelkennisboekje

-

Ds.G.H.Kerstenschool Ridderkerk
23.

-

versie maart 2008

Mattheüs 11 : 28 - 30
28. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven.
29. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Mattheüs 6 : 24
Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de
andere liefhebben, of hij zal de enen aanhangen en de andere verachten;
gij kunt niet God dienen en de mammon.

Mattheüs 5 : 3 - 12
3.

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het koninkrijk der
hemelen.
4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij
zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd
worden.
10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner
is het koninkrijk der hemelen.
11. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle
kwaad tegen u spreken om mijnentwil.
12. Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want
alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór uw geweest zijn.

Mattheüs 10 : 32 - 33
32. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik
ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.
33. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik
ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
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Jesaja 53 : 8 - 10
8. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn
leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden;
om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
9. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke
in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch
bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem
krank gemaakt; als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen
des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

Jesaja 53 : 11 en 12
11. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door
Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen
als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en
met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen
heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Mattheüs 28 : 1 - 4
1. En laat na den sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag
der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te
bezien.
2. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des
Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen
af van de deur, en zat op denzelven.
3. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk
sneeuw.
4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en
werden als doden.
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