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Doel van deze brochure is om de mensen bewust te maken dat veel
van de huidige godsdienst meer weg heeft van een boek-religie dan
van het wáre God dienen. De schrijver hoopt en bid dat de lezer zich
gaat bekeren van een boek-religie naar een geloof vanuit het hart.
Van een uiterlijke vormendienst naar een innerlijke hartendienst. Van
een leven van hoogmoed en lippendienst, naar een leven in alle
eenvoudigheid van zelfovergave, zelfverloochening en
gehoorzaamheid aan al Gods wetten.
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S

Twee en twintig jaren was Ahazia oud, als hij koning werd, en
regeerde een jaar te Jeruzalem (2Kon. 8:26).
Twee en veertig jaar was Ahazia oud, toen hij koning werd, en hij
regeerde een jaar te Jeruzalem (2Kro. 22:2).

S

Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en
regeerde drie maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder
was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem (2Kon.
24:8).
Acht jaren was Jojachin oud, als hij koning werd, en regeerde drie
maanden en tien dagen te Jeruzalem, en deed dat kwaad was in de
ogen des HEEREN (2Kro. 36:9).

S

Aangaande Jeduthun: de kinderen van Jeduthun waren Gedalja, en
Zeri, en Jesaja, Hasabja en Mattithja, zes; aan de handen van hun
vader Jeduthun, op harpen profeterende met den HEERE te danken
en te loven (1Kro. 25:3). De vijf kinderen van Jeduthun........of
waren het er zes???

S

De kinderen van Adin, vierhonderd vier en vijftig (Ezra 2:15).
De kinderen van Adin, zeshonderd vijf en vijftig (Neh. 7:20).

S

De kinderen van Arach, zevenhonderd vijf en zeventig (Ezra 2:5).
De kinderen van Arach, zeshonderd twee en vijftig (Neh. 7:10).
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Haar dikte nu was een hand breed, en haar rand als het werk van
den rand eens bekers of ener leliebloem; zij hield twee duizend
bath (1Kon. 7:26).
Haar dikte nu was een hand breed, en haar rand als het werk van
den rand eens bekers of ener leliebloem, bevattende vele bathen;
zij hield drie duizend (2Kro. 4:5).

S

De kinderen van Pahath-moab, van de kinderen van Jesua-joab,
twee duizend achthonderd en twaalf (Ezra 2:6).
De kinderen van Pahath-moab, van de kinderen van Jesua en Joab,
twee duizend, achthonderd en achttien (Neh. 7:11).

S

En David nam hem duizend wagens af, en zevenhonderd ruiteren,
en twintigduizend man te voet (2Sam. 8:4).
En David nam hem duizend wagens af, en zevenduizend ruiters, en
twintigduizend man te voet (1Kron. 18:4).
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De kinderen van Azgad, twee duizend, driehonderd twee en twintig
(Neh. 7:17).

S

De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig (Ezra 2:13).
De kinderen van Adonikam, zeshonderd zeven en zestig (Neh.
7:18).

S

Behalve hun knechten en hun maagden, die waren zeven duizend
driehonderd zeven en dertig; en zij hadden tweehonderd zangers en
zangeressen (Ezra 2:65).
Behalve hun knechten en hun maagden, die waren zeven duizend,
driehonderd zeven en dertig; en zij hadden tweehonderd vijf en
veertig zangers en zangeressen (Neh. 7:67).

S

De kinderen van Bigvai, twee duizend zes en vijftig (Ezra 2:14).
De kinderen van Bigvai, twee duizend, zeven en zestig (Neh. 7:19).

S

De kinderen van Zatthu, negenhonderd vijf en zestig (Ezra 2:8).
De kinderen van Zatthu, achthonderd vijf en veertig (Neh. 7:13).

S

De kinderen van Adin, vierhonderd vier en vijftig (Ezra 2:15).
De kinderen van Adin, zeshonderd vijf en vijftig (Neh. 7:20).

S

De kinderen van Bani, zeshonderd twee en veertig (Ezra 2:10).
De kinderen van Binnui, zeshonderd acht en veertig (Neh. 7:15).

S

De kinderen van Bezai, driehonderd drie en twintig (Ezra 2:17).
De kinderen van Bezai, driehonderd vier en twintig (Neh. 7:23).

S

En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren
twee zielen. Al de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte
kwamen, waren zeventig (Gen. 46:27).
Uw vaderen togen af naar Egypte met zeventig zielen; en nu heeft
u de HEERE, uw God, gesteld als de sterren des hemels in menigte
(Deut. 10:22).
En Jozef zond heen, en ontbood zijn vader Jakob, en al zijn
geslacht, bestaande in vijf en zeventig zielen (Hand. 7:14).
Hoeveel zielen zijn er nu uit eindelijk naar Egypte getogen??

S

De kinderen van Hasum, tweehonderd drie en twintig (Ezra 2:19).
De kinderen van Hassum, driehonderd acht en twintig (Neh. 7:22).

S

Zal u een honger van zeven jaren in uw land komen? (2Sam.
24:13)
Of drie jaren honger, (1Kro. 21:12).

S

De kinderen van Bethlehem, honderd drie en twintig.
De mannen van Netofa, zes en vijftig (Ezra 2:21-22).
De mannen van Bethlehem en Netofa, honderd acht en tachtig
(Neh. 7:26). 123+56=179

S

De kinderen van Rama en Gaba, zeshonderd een en twintig (Ezra
2:26).
De mannen van Rama en Gaba, zeshonderd en twintig (Neh. 7:30).

S

De kinderen van Bebai, zeshonderd drie en twintig (Ezra 2:11).
De kinderen van Bebai, zeshonderd acht en twintig (Neh. 7:16).

S

De kinderen van Azgad, duizend tweehonderd twee en twintig
(Ezra 2:12).
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Behalve de oversten van Salomo's bestelden, die over dat werk
waren, drie duizend en driehonderd, die heerschappij hadden over
het volk, hetwelk dat werk deed (1Kon. 5:16).
En Salomo telde zeventig duizend lastdragende mannen, en tachtig
duizend mannen, die houwen zouden in het gebergte; mitsgaders
drie duizend en zeshonderd opzieners over dezelve (2Kro. 2:2).

S

De mannen van Beth-el en Ai, tweehonderd drie en twintig (Ezra
2:28).
De mannen van Beth-el en Ai, honderd drie en twintig (Neh. 7:32).

S

De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd vijf en twintig
(Ezra 2:33).
De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd een en twintig
(Neh. 7:37).

S

De kinderen van Senaa, drie duizend zeshonderd en dertig (Ezra
2:35).
De kinderen van Senaa, drie duizend, negenhonderd en dertig
(Neh. 7:38).

S

Alzo kocht David den dorsvloer en de runderen voor vijftig
zilveren sikkelen (2Sam. 24:24).
En David gaf aan Ornan voor die plaats zeshonderd gouden
sikkelen van gewicht (1Kro. 21:25).

S

De zangers. De kinderen van Asaf honderd acht en twintig (Ezra
2:41)
De zangers: de kinderen van Asaf, honderd acht en veertig (Neh.
7:44).

S

De kinderen der portiers: de kinderen van Sallum, de kinderen van
Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen
van Hatita, de kinderen van Sobai; deze allen waren honderd negen
en dertig (Ezra 2:42).
De portiers: de kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de
kinderen van Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen van
Hatita, de kinderen van Sobai, honderd acht en dertig (Neh. 7:45).
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De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van
Nekoda, zeshonderd twee en vijftig (Ezra 2:60).
De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van
Nekoda, zeshonderd twee en veertig (Neh. 7:62).

S

Zij gaven naar hun vermogen tot den schat des werks, aan goud,
een en zestig duizend drachmen, en aan zilver, vijf duizend
ponden, en honderd priesterrokken (Ezra 2:69).
En anderen van de hoofden der vaderen gaven tot den schat des
werks, aan goud, twintig duizend drachmen, en aan zilver, twee
duizend en tweehonderd ponden.
En wat de overigen des volks gaven, was aan goud, twintig duizend
drachmen, en aan zilver, twee duizend mijnen, en zeven en zestig
priesterrokken (Neh. 7:71-72).

S

En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en
Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen
(Math. 17:1).
En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij
medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg,
om te bidden (Lucas 9:28).

S

Daarna in de vijfde maand, op den zevenden der maand ( dit was
het negentiende jaar van Nebukadnezar, den koning van Babel)
kwam Nebuzaradan, overste der trawanten, de knecht des konings
van Babel, te Jeruzalem (2Kon. 25:8).
Daarna, in de vijfde maand, op den tienden der maand (dit jaar was
het negentiende jaar van den koning Nebukadnezar, den koning
van Babel), als Nebuzaradan, de overste der trawanten, die voor het
aangezicht des konings van Babel stond, te Jeruzalem gekomen
was (Jer. 52:12).

S

Maar de Syriërs vloden voor Israëls aangezicht, en David versloeg
van de syriërs zevenhonderd wagens en veertigduizend ruiters;
daartoe sloeg hij Sobach hun krijgsoverste, dat hij aldaar stierf
(2Sam. 10:18).
Doch de Syriërs vloden voor het aangezicht van Israël, en David
versloeg van de Syriërs zevenduizend wagens en veertigduizend
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Zo zond hij zijn zoon Hadóram tot den koning David (1Kro.
18:10).

En Joab gaf de som van het getelde volk aan den koning; en in
Israël waren achthonderd duizend strijdbare mannen, die het
zwaard uittrokken, en de mannen van Juda waren vijfhonderd
duizend man (2Sam. 24:9).
En Joab gaf David de som van het getelde volk; en gans Israël was
elfhonderd duizend man, die het zwaard uittrokken, en Juda
vierhonderd duizend, en zeventig duizend man, die het zwaard
uittrokken (1Kro. 21:5). Schijnbaar telde Joab niet zo precies of
was hij nogal vergeetachtig.

S

En Zadok, Ahitubs zoon, en Achimélech, Abjatars zoon, waren
priesters; en Serája was schrijver (2Sam. 8:17).
En Zadok, de zoon van Ahitub, en Abimelech, de zoon van
Abjathar, waren priesters, en Sausa schrijver (1Kro. 18:16)

S

En het overige des volks gaf hij onder de hand van zijn broeder
Abísaï (2Sam. 10:10).
En de overigen des volks gaf hij in de hand van zijn broeder Absaï
(1Kro. 19:11).

Dezen waren de oversten der bestelden, die over het werk van
Salomo waren, vijfhonderd en vijftig, die heerschappij hadden over
het volk, dat in het werk doende was (1Kon. 9:23).
Uit dezen dan waren oversten der bestelden, die de koning Salomo
had, tweehonderd en vijftig, die over het volk heerschappij hadden
(2Kon. 8:10).

S

En zijn tweede was Chileab, van Abigaïl, de huisvrouw van Nabal,
den Karmeliet; (2Sam. 3:3).
De tweede Daniël, van Abigaïl, de Karmelietische; (1Kro. 3:1)
Hoe heette nou de tweede zoon van David?

S

En dit zijn de namen dergenen, die hem te Jeruzalem geboren zijn:
Sammua, en Sobab, en Nathan, en Salomo (2Sam. 5:14).
Dezen nu zijn hem te Jeruzalem geboren: Simea, en Sobab, en
Nathan, en Salomo; (1Kro. 3:5)

S

En Ibchar, en Elisua en Nefeg, en Jafia. En Elisama, en Eljada, en
Elifeleth (2Sam. 5:15-16).
Daartoe Jibchar, en Elisama, en Elifelet. En Nogah, en Nefeg, en
Jafia. En Elisama, en Eljada, en Elifelet, negen (1Kro. 3:6-8).
Vreemd dat David twee keer twee zonen dezelfde naam geeft en dat
Elisua niet genoemd wordt in 1Kronieken en dat Nogah niet
genoemd wordt in 2Samuel.

S

Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer (2Sam. 6:6)
Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren (1Kro.
13:9).

S

Het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des HEEREN nu was
bij den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet (2Sam. 24:16).
De engel des HEEREN nu stond bij den dorsvloer van Ornan, den
Jebusiet (1Kro. 21:15).

En zij kwamen te Ofir, en haalden van daar aan goud, vierhonderd
en twintig talenten, en brachten het tot den koning Salomo (1Kon.
9:28).
En Huram zond hem, door de hand zijner knechten, schepen,
mitsgaders knechten, kenners van de zee; en zij gingen met
Salomo's knechten naar Ofir, en zij haalden van daar vierhonderd
en vijftig talenten gouds, dewelke zij brachten tot den koning
Salomo (2Kro. 8:18).

Tegenstellingen, schrijffouten en naamsveranderingen.
S
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mannen te voet; daartoe doode hij Sofach, den krijgsoverste (1Kro.
19:18).

Daartoe nam de koning David zeer veel koper uit Betach en uit
Berothai, steden van Hadad-ezer (2Sam. 8:8)
Ook nam David zeer veel koper uit Tibchath en uit Chun, steden
van Hadad-ezer (1Kro. 18:8).
Zo zond Thoi zijn zoon Joram tot den koning David (2Sam. 8:10).
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En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en zeide tot hem: Ga
op, richt den HEERE een altaar op, op den dorsvloer van Aranja,
den Jebusiet (2Sam. 24:18).
En Arauna zag toe, en zag den koning en zijn knechten tot zich
overkomen; zo ging Arauna uit, en boog zich voor den koning met
zijn aangezicht ter aarde (2Sam. 24:20).
Toen zeide de engel des HEEREN tot Gad, dat hij David
zeggen zou, dat David zou opgaan, om den HEERE een altaar op te
richten op den dorsvloer van Ornan, den Jebusiet (1Kro. 21:18).
Bij wie moest David nu een altaar oprichten? Bij Arauna, Aranja
of Ornan?
In de vlakte van de Jordaan goot ze de koning, in dichte aarde,
tussen Sukkoth en tussen Zarthan (1Kon. 7:46)
In de vlakte van de Jordaan goot ze de koning, in dichte aarde,
tussen Sukkoth, en tussen Zeredatha (2Kro. 4:17.
Hij regeerde drie jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was
Maacha, een dochter van Abisalom (1Kon. 15:2).
Hij regeerde drie jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was
Michaja, de dochter van Uriëël, van Gibea; en er was krijg tussen
Abia en tussen Jerobeam (2Kro. 13:2).
Dewelken kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja,
Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mizpar, Bigvai, Rehum en Baëna. Dit
is het getal der mannen des volks van Israël (Ezra 2:2). Totaal elf
man.
Dewelke kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Azaria,
Raamja, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Mispereth, Bigvai, Nehum
en Baëna. Dit is het getal der mannen van het volk van Israël (Neh.
7:7). Totaal twaalf man.
En Hiram, de koning van Tyrus (1Kon. 5:1)
Alzo gaf Hirom Salomo cederhout en dennehout (1Kon. 5:10)
En Salomo zond tot Huram, den koning van Tyrus (2Kro. 2:3)
Is het nu Hiram of Hirom of Huram?
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En Rehabeam ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven bij zijn
vaderen in de stad Davids; en de naam zijner moeder was Naäma,
de Ammonietische; en zijn zoon Abiam regeerde in zijn plaats
(1Kon. 14:31).
En Rehabeam ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de
stad Davids; en zijn zoon Abia werd koning in zijn plaats (2Kro.
12:16).

S

Vijf en twintig jaren was hij oud, toen hij koning werd, en hij
regeerde negen en twintig jaren te Jeruzalem, en de naam zijner
moeder was Abi, een dochter van Zacharia (2Kon. 18:2).
Jehizkia werd koning, vijf en twintig jaren oud zijnde, en regeerde
negen en twintig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was
Abia, een dochter van Zacharia (2Kro. 29:1).

S

De kinderen van Jora, honderd en twaalf (Ezra 2:18).
De kinderen van Harif, honderd en twaalf (Neh. 7:24).

S

De kinderen van Gibbar, vijf en negentig (Ezra 2:20).
De kinderen van Gibeon, vijf en negentig (Neh. 7:25).

S

Maar Joseba, de dochter van den koning Joram, de zuster van
Ahazia, nam Joas, den zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden
van des konings zonen (2Kon. 11:2).
Maar Jozabath, de dochter des konings, nam Joas, den zoon van
Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, (2Kro.
22:11).

Contradicties.
1. Kan een mens Gods aangezicht aanschouwen zonder te sterven?
Waar: Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want
Mij zal geen mens zien, en leven (Ex. 33:20).
Onwaar: Mozes nu en Aäron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en
zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen den God van
Israël, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als
de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn
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hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls; maar zij
aten en dronken, nadat zij God gezien hadden (Ex. 24:9-11).
En Jakob noemde den naam dier plaats Pniëël: Want, zeide hij ik
heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered
geweest (Gen. 32:30).
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dengenen, die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis
Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden
gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den
priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren
(Marcus 2:25-26)?

2. Gij zult u geen gesneden beelden maken?

5. Stierf koning Josia te Megiddo of te Jeruzalem?

God verbiedt: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,
van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de
aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is (Gen.
20:4).
God gebiedt: En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en
stel ze op een stang (Num. 21:8).
Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult
gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels (Ex. 25:18).
Hij sneed nu op de platen van haar handhaven, en op haar lijsten,
cherubs, leeuwen, en palmbomen, naar elks ledige plaats, en
bijvoegselen rondom (1Kon. 7:36).

Megiddo: In zijn dagen toog Farao Necho, de koning van Egypte, op tegen
den koning van Assyrië, naar de rivier Frath; en de koning Josia
toog hem tegemoet, en hij doodde hem te Megiddo, als hij hem
gezien had (2Kon. 23:29).
Jeruzalem: En zijn knechten namen hem weg van den wagen, en voerden
hem op den tweeden wagen, dien hij had, en brachten hem te
Jeruzalem; en hij stierf, en werd begraven in de graven zijner
vaderen; en gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia
(2Kro. 35:24).

3. Hoe komt koning Saul aan zijn eind?
Door zelfmoord: Toen zeide Saul tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard
uit, en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen
niet komen, en mij doorsteken, en met mij den spot drijven. Maar
zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul
het zwaard, en viel daarin (1Sam. 31:4).
Door een Amelekiet: En hij zeide tot mij: Wie zijt gij? En ik zeide tot hem:
Ik ben een Amalekiet. Toen zeide hij tot mij: Sta toch bij mij, en
dood mij; want deze malienkolder heeft mij opgehouden; want
mijn leven is nog gans in mij. Zo stond ik bij hem, en doodde hem;
want ik wist, dat hij na zijn val niet leven zou (2Sam. 1:8-10).

4. Waar en met wie haalt David de toonbroden?
Bij Achimelech en alleen: Toen kwam David te Nob, tot den priester
Achimelech; en Achimelech kwam bevende David tegemoet, en hij
zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen, en geen man met u (1Sam.
21:1)?
Bij Abjathar met anderen: En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat
David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en

6. Is er niemand rechtvaardig?
Waar: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een
(Rom. 3:10).
Onwaar: Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de
ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit
geslacht (Gen. 7:1).
En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de
geboden en rechten des Heeren, onberispelijk (Luc. 1:6).

7. Door wie werd David aangepord om een volkstelling te gaan
houden?
God: En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij
porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda
(2Sam. 24:1).
Satan: Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij
Israël telde (1Kro. 21:1).
8. Oog om oog, tand om tand?
Ja: En uw oog zal niet verschonen; ziel om ziel, oog om oog, tand om tand,
hand om hand, voet om voet (Deut. 19:21).
Nee: Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.

13

De Bijbel doorgelicht.
Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op
de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; En zo iemand
met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; En
zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen
(Matt. 5: 38-41).
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11. Moeten we een zot naar zijn dwaasheid antwoorden?
Nee: Antwoord den zot naar zijn dwaasheid niet, opdat gij ook hem niet
gelijk wordt (Spr. 26:4).
Ja: Antwoord den zot naar zijn dwaasheid, opdat hij in zijn ogen niet wijs
zij (Spr. 26:5).

(deze tegenspraak staat in twee opeenvolgende verzen!!)
9. Schiep God eerst de dieren en toen pas de mens of andersom?
Mens eerst: En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der
aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo
werd de mens tot een levende ziel. Ook had de HEERE God een
hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den
mens, dien Hij geformeerd had. 19. Want als de HEERE God uit de
aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels
gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze
noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat
zou haar naam zijn (Gen 2:7-8 en 19).
Dieren eerst: En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en
het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems
naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en
over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele
aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt (Gen.
1:25-26).

10. Gingen er twee of zeven van elk mannetje en wijfje de ark in?
Twee: En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de
ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje
zullen zij zijn; Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee
naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar
zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te
behouden Gen. 6:19-20).
Zeven: Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje
en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje
en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven,
het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse
aarde (Gen. 7:2-3).

12. Wat zat er allemaal in de Ark des Verbonds?
Alleen de stenen tafelen: Er was niets in de ark, dan alleen de twee stenen
tafelen, die Mozes bij Horeb daarin gelegd had, als de HEERE een
verbond maakte met de kinderen Israëls, toen zij uit Egypteland
uitgetogen waren (1Kon. 8:9). Er was niets in de ark, dan alleen de
twee tafelen, die Mozes bij Horeb daarin gedaan had als de HEERE
een verbond maakte met de kinderen Israëls, toen zij uit Egypte
uitgetogen waren (2Kro. 5:10).
Gouden kruik, staf en tafelen: Hebbende een gouden wierookvat, en de ark
des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden
kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aäron, die gebloeid
had, en de tafelen des verbonds (Hebr. 9:4).

13. Nam Asa de hoogten weg?
Ja: En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des HEEREN, zijns
Gods. Want hij nam de altaren der vreemden, en de hoogten weg,
en brak de opgerichte beelden, en hieuw de bossen af (2Kro. 14:23).
Nee: De hoogten werden wel niet weggenomen; nochtans was het hart van
Asa volkomen met den HEERE, al zijn dagen (1Kon. 15:14). De
hoogten werden wel niet weggenomen uit Israël, het hart van Asa
nochtans was volkomen al zijn dagen (2Kro. 15:17).

14. Heeft God aan het volk Israël opdracht gegeven om brandoffers
aan Hem te wijden?
Ja: En gij zult den ram slachten, en gij zult zijn bloed nemen, en rondom op
het altaar sprengen. En den ram zult gij in zijn delen delen; en gij
zult zijn ingewand en zijn schenkelen wassen, en op zijn delen, en
op zijn hoofd leggen. Alzo zult gij den gehelen ram aansteken op
het altaar; het is een brandoffer den HEERE, tot een liefelijken
reuk, het is een vuuroffer den HEERE (Ex. 19:16-18).
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Nee: Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland
uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des
brandoffers of slachtoffers (Jerm 7:22).

15. Hoe moeten de Edomieten behandelt worden?
Als broeders: Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is
uw broeder; den Egyptenaar zult gij voor geen gruwel houden want
gij zijt een vreemdeling geweest in zijn land (Deut. 23:7).
Als vijanden: Hij sloeg de Edomieten in het Zoutdal tien duizend, en nam
Sela in met krijg, en noemde haar naam Jokteel, tot op dezen dag
(2Kon. 14:7). Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere HEERE
van Edom: Wij hebben een gerucht gehoord van den HEERE, en er
is een gezant geschikt onder de heidenen: Staat op, en laat ons
opstaan tegen hen ten strijde (Obadja 1:1).
16. Moeten we elkaars lasten dragen?
Ja: Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus (Gal. 6:2).
Nee: Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen (Gal. 6:5).
17. Was het graf reeds geopend toen de vrouwen daar aankwamen?
Ja: En zij vonden den steen afgewenteld van het graf (Lukas 24:2).
Nee: En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag
der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het
graf te bezien. 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 (Math.
28:1-2).

18. Stierf Judas door zichzelf te verwurgen of door een val?
Verwurging: En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had,
vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven (Matt. 27:5).
Val: Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der
ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden
opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort (Hand. 1:18)..

19. Mochten de discipelen een staf meenemen?
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Nee: En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven,
noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee
rokken hebben (Luc. 9:3).
Ja: En Hij gebood hun, dat zij niets zouden nemen tot den weg, dan
alleenlijk een staf, geen male, geen brood, geen geld in den gordel
(Mar. 6:8).
20. Wie gingen er naar het graf?
-En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der
week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien
(Math. 28:1).
-En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria,
de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen
en Hem zalfden (Marcus 16:1).
-En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan
de elven, en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena, en
Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met haar, die dit
tot de apostelen zeiden (Lukas 24:9-10).
-En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog
duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen (Joh.
20:1).
21. Wie ontmoeten de vrouwen bij het graf en waar zaten of stonden deze?
-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 (Math. 28:2).
-En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter
zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd (Marcus 16:5).
-En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen
stonden bij haar in blinkende klederen (Lucas 24:4).
-En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan
de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had (Joh. 20:12).
22. Aan wie vertelden de vrouwen wat er gebeurd was?
Aan iedereen: En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al
deze dingen aan de elven, en aan al de anderen (Lukas 24:9).
Aan niemand: En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en
beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand
iets; want zij waren bevreesd (Marcus 16:8).
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23. Herkende Maria Magdalena Jezus toen deze na de opstanding voor het
eerst aan haar verscheen?
Nee: En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus
staan, en zij wist niet, dat het Jezus was (Joh. 20:14).
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Nee: Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch
overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch
dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen
rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven (1Kor. 6:10).

Ja: En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus
is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem
komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem (Math. 28:9).

28. Behoren we nu wel of niet te oordelen?
Niet: En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet,
en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten
worden (Lukas 6:37).
Wel: Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig
oordeel (Joh. 7:24).

24. Was het toegestaan om Jezus aan te raken?
Ja: En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus
is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem
komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem (Math 28:9).
Nee: Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet
opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg
hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en
uw God (Joh. 20:17).
25. Is de getuigenis van Jezus waarachtig?
-Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is
nochtans Mijn getuigenis waarachtig (Joh. 8:14).
Versus
-Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig (Joh.
5:31).
26. Jezus zegt: "wie zegt: Gij dwaas! Die zal strafbaar zijn door het helse
vuur." Vervolgens noemt hij zelf mensen dwazen.
-Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal
strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal
strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal
strafbaar zijn door het helse vuur (Math. 5:22).
Versus
-Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die
het goud heiligt (Math. 23:17)?
27. Kunnen hoeren het koninkrijk Gods beërven?
Ja: Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u
voorgaan in het Koninkrijk Gods Math. 21:31).

29. Is Jezus gekomen om te oordelen?
Niet: En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben,
Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld
oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make (Joh. 12:47).
Wel: En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat
degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden (Joh.
9:39). Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het
oordeel den Zoon gegeven (Joh. 5:22).
30. Jezus stuurt de discipelen de wereld in met de opdracht om te dopen
maar Paulus heeft daar zo zijn eigen ideeën over.
-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 (Math. 28:19).
Versus
-Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis
van Christus niet verijdeld worde (1Kor. 1:17).
31. Hoeveel keer kraaide de haan?
-Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal
verloochend zult hebben (Joh. 13:38).
Versus
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-En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer
de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen
(Marcus 14:30).
32. Waar en aan wie moet het evangelie verkondigt worden?
-Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren
schapen van het huis Israëls (Math. 15:24). Deze twaalf heeft Jezus
uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op
den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls
(Math 10:5-6).
Versus
-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 (Math. 28:19). En het Evangelie
moet eerst gepredikt worden onder al de volken (Marcus 13:10).
33. Jezus zegt dat er niemand opgevaren is ten hemel......
-En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel
nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is (Joh.
3:13).
Versus
En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er
een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding
maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel (2Kon. 2:11).
34. Hebt u vijanden lief. Was Jezus zelf zo liefdevol?
-Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet
wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die
u vervolgen (Math. 5:44). En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld
worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij
zult losgelaten worden (Lukas 6:37).
Versus
-Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos
zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond (Math. 12:34).
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeëën, gij geveinsden, want gij omreist
zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo
maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt (Math 23:15).
Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het
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goud heiligt (Math. 23:17)? Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeëën, gij
geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten
wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle
onreinigheid (Math 23:27). Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt
gij de helse verdoemenis ontvlieden (Math. 23:33)? Allen, zovelen als er
voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen
hebben hen niet gehoord (Joh. 10:8).
35. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde maar hij mag niet
bepalen wie er links of rechts van hem mag zitten!
-En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde (Math. 28:18).
Versus
......maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij
niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn
Vader (Math 20:23).
36. Als Jezus de apostelen uitzendt zegt hij dat hij altijd met ze zal zijn.....
-En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld
(Math. 28:10).
Versus
-Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd (Math
26:11).
37. Was Jezus de eerste die uit de doden opstond?
Ja: Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de
opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen
volke, en den heidenen (Hand. 26:23).
Nee: En de HEERE verhoorde de stem van Elia; en de ziel van het kind
kwam weder in hem, dat het weder levend werd (1Kon. 17:22).
En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een
bende zagen; zo wierpen zij den man in het graf van Elisa; en toen
de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij
levend, en rees op zijn voeten (2Kon. 13:21).
38. Zegt Paulus van zichzelf dat hij een leugenaar is?
-zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw (1Kor. 7:27).
Versus

21

De Bijbel doorgelicht.
-Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als
met een brandijzer toe geschroeid.Verbiedende te huwelijken....(1Tim. 4:23)
39. Hoorden de mannen wel maar zagen niets of zagen ze wel en hoorden
ze niets?
-En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende
wel de stem, maar niemand ziende (Hand. 9:7).
Versus
-En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar
de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet (Hand. 22:9).
40. Ben je nu wel of niet vervloekt als je de wet houdt?
Wel: Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den
vloek (Gal. 3:10).
Niet: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in
het boek der wet, om dat te doen (Gal. 3:10).
41. Worden we nu wel of niet gerechtvaardigd door werken, door het
houden van de wet?
Wel: Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Dengenen wel, die
met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en
onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar dengenen, die
twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der
ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn
vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des
mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den
Griek. Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het
goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek (Rom. 2:6). Want de
hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders
der wet zullen gerechtvaardigd worden (Rom. 2:13). Want Mozes
beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De
mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven (Rom. 10:5).
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het
Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders,
Die in de hemelen is (Math. 7: 21).
Niet: En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is
openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven (Gal.
3:11). Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit
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de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus(Gal.
2:16). Daarom zal uit de werken der wet geen vlees
gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis
der zonde (Rom. 3:20).

42. Is er nou wel of geen onderscheid.
Wel: 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 (Gen. 3:15). En om
onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige, en
tussen het onreine en tussen het reine (Lev. 10:10). Maar gij zijt
een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig
volk, een verkregen volk (1Petr. 2:9). Gelijk geschreven is: Jakob
heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat (Rom. 9:13).
Niet: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus
Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen
onderscheid (Rom. 3:22). Want er is geen onderscheid, noch van
Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde
over allen, die Hem aanroepen (Rom. 10:12).
43. Wat was Paulus, een Jood, Israëliet of Romein?
-Romein: En alzo zij hem met de riemen uitrekten, zeide Paulus tot den
hoofdman over honderd, die daar stond: Is het ulieden geoorloofd een
Romeinsen mens, en dien onveroordeeld, te geselen (Hand. 22:25)?
-Jood: Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Ciliciëë geboren (Hand. 22:3).
-Israeliet: want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den
stam Benjamin (Rom. 11:1).
44. Was Israël uitverkoren of niet?
Niet: Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de
uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard
geworden (Rom. 11:7).
Wel: Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn
rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die
kennen zij niet (Ps. 147:19-20).
45. Is Israël nu wel of niet gevallen?
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Niet: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat
zij verre (Rom. 11:11).
Wel: maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot
jaloersheid te verwekken (Rom. 11:11).
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Nee: Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere,
en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen
(2Kor. 6:17).

Paulus weerspreekt zichzelf hier in één en hetzelfde vers!

49. Moet je nu wel of niet je geloof verkondigen?
Niet: Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God (Rom. 14:22).
Wel: Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf,
vermaan in alle lankmoedigheid en leer (2Tim. 4:2).

46. Zal geheel Israël zalig worden?
Wel: En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De
Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden
van Jakob (Rom. 11:26).
Niet: Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want
velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math. 20:16).
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.
22:14). een weinig overblijfsel had gelaten (Jes. 1:9). Daarom
verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest
worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en
er zullen weinig mensen overblijven (Jes. 24:6).
47. Maakt het uit welke dag je als rustdag houdt tot eer van God?
Nee: De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander
acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten
volle verzekerd (Rom. 14:5).
Ja: 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 (Ex. 20:8-11).
48. Zijn alle dingen rein?
Ja: Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel
rein; maar het is kwaad den mens, die met aanstoot eet (Rom
14:20).

50. Paulus zegt dat degene die het verbied om te trouwen, een leugenaar is.
Maakt hij niet zichzelf tot een leugenaar?
-Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als
met een brandijzer toegeschroeid. Verbiedende te huwelijken (1Tim. 4:23).
-Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt; het is een
mens goed geen vrouw aan te raken (1Kor. 7:1).
51. Schaft Paulus de wet af?
Ja:
Lees Rom. 3:20. Rom. 3:21. Rom. 7:6. Rom. 3:28. Rom. 4:13.
Rom. 7:10-11. Rom. 4:15. Rom. 6:14-15. Rom. 7:4-5. Rom. 8:2.
Rom. 10:4. Rom. 7:8. Rom. 7:11. Rom. 5:20. Rom. 11:6. Rom.
13:8-9-10. Rom. 3:24. Rom. 3:27. Rom 4:5-6. Rom. 14:5-6-14-15.
29 verzen waarin Paulus de wet van God verwerpt of te niet doet.
52. Tegenspraak 1 van Paulus.
- Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders
der wet zullen gerechtvaardigd worden (Rom2:13).
Versus
- Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die
gelooft (Rom. 10:4).
53. Hoe kan Paulus bepalen wat zonde is als er geen wet is?
Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar
onder de genade? Dat zij verre (Rom. 6:15).
54. Zijn we wel of niet vrijgemaakt van de wet.
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- Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven
zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid
des geestes, en niet in de oudheid der letter (Rom. 7:6).
Versus
- Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de
zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten
zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren (Rom. 7:7).
55.Tegenspraak 2 van Paulus.
- Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die
gelooft (Rom. 10:4).
-Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende:
De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven (Rom. 10:5).
56. Tegenspraak 3 van Paulus.
- Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de
uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden
(Rom. 11:7).
Versus
- En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser
zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (Rom.
11:26).
57. Tegenspraak 4 van Paulus.
- Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in
zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein (Rom. 14:14).
Versus
- Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en
raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen (2Kor. 6:17).
58. Mag je nu wel of niet stelen (roven)?
- Gij zult niet stelen. (Ex. 20:15)
Versus
- Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de
stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit
uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft. (Deut. 20:14)
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59. Mag je nu wel of niet doden?
- Gij zult niet doodslaan. (Ex. 20:13)
Versus
- Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve
geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk
verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de
Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God,
geboden heeft; (Deut. 20:16-17)
- En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat
mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards; (Deut. 20:13)
- De HEERE nu zeide tot Mozes: Vrees hem niet; want Ik heb hem in uw
hand gegeven, en al zijn volk, ook zijn land; en gij zult hem doen, gelijk als
gij Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, gedaan hebt.
En zij sloegen hem, en zijn zonen, en al zijn volk, alzo dat hem niemand
overbleef; en zij namen zijn land in erfelijke bezitting. (Num. 21:35-35)
- En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was. (Num. 31:7)
- Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de
laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen
overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de
HEERE, de God Israëls, geboden had. (Joz. 10:40)
- Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en

verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van
de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de
kemelen tot de ezelen toe. (1Sam. 15:3)
60. Zijn we nu vrij van de wet, of niet?
- Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven
zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid
des geestes, en niet in de oudheid der letter (Rom. 7:6).
Versus
- Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden;
Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want
voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een
jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn
geschied. (Matt. 5:17-18)
De vraag is: Waar zegt Jezus, waar zeggen de discipelen, waar zegt
JHWH, waarzegt het oude testament dat wij ontslagen zijn van de wet????
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61. Worden we behouden door onze werken?
Ja:
- En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een
iegelijk vergelden naar zijn werk. (Ps. 62:13)
-Wanneer nu iemand rechtvaardig is, en doet recht en
gerechtigheid; Niet eet op de bergen, en zijn ogen niet opheft tot de
drekgoden van het huis Israëls; noch de huisvrouw zijns naasten
verontreinigt, noch tot de afgezonderde vrouw nadert; En niemand
verdrukt, den schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft,
den hongerige zijn brood geeft, en den naakte met kleding bedekt;
Niet geeft op woeker, noch overwinst neemt, zijn hand van onrecht
afkeert, waarachtig recht tussen den een en den anderen oefent; In
Mijn inzettingen wandelt, en Mijn rechten onderhoudt, om
trouwelijk te handelen; die rechtvaardige zal gewisselijk leven,
spreekt de Heere HEERE.
- En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een
iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. (Openb. 22:12)
Nee: - Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat
niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand
roeme. (Ef. 2:8-9)
62. De kruisdood van Jezus heeft het houden van de wet en het doen van
goede daden, niet overbodig gemaakt. Dat blijkt uit de volgende verzen die
na de kruisdood zijn geschreven.
- Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van
Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt,
naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2Kor. 5:10).
- De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der
geboden Gods. (1Kor. 7:19)
- Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar
dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.
(1Kor. 9:24)
- En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te
vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. (Openb. 22:12)
- Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom
des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. (Openb. 22:14)
- Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; (Rom. 2:6)
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- De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze:
wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet
bewaren van de wereld. (Jak. 1:27)
- Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet
alleenlijk uit het geloof? (Jak. 2:24)
- Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven
dood. (Jak. 2:17)
- Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof
zonder de werken dood. (Jak. 2:26)
- En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken
werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de
doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar
hun werken. (Openb. 20:12)
63. Kan de alwetende God berouw over iets hebben?
Nee: - God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat
het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of
spreken, en niet bestendig maken? (Num. 23:19)
Ja:
- Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde
gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. (Gen. 6:6)
- Toen berouwde het den HEERE over het kwaad, hetwelk Hij
gesproken had Zijn volk te zullen doen. (Ex. 32:14)
- In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een
koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen; Maar
indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich
van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het
kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te doen. (Jerm. 18:7-8)
- En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen
weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had
hun te zullen doen, en Hij deed het niet. (Jona 3:10)
Als de Bijbel geïnspireerd zou zijn door de Heilige Geest, hoe kan het dan
dat er zoveel fouten, tegenstellingen en contradicties in staan? Of de
Heilige Geest (dus God) maakt fouten, of de Bijbel is niet door de Heilige
Geest geïnspireerd maar door mensen. Gelooft u in een Heilige Geest die
fouten maakt? Hoe heilig is de Bijbel nu nog voor u?

Abraham had geen Bijbel, geen kerk, geen dogma’s, geen tien
geboden en toch wordt hij een vriend van God genoemd, een vader
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der gelovigen. Hoe kan dat? Abraham leefde vanuit zijn hart, in zijn
hart stonden de wetten gegrift, de natuurwetten wat wetten Gods zijn.
En daar moeten wij ook weer naar terug. Wij moeten terug van een
boek-religie naar een geloof vanuit ons hart. Van een uiterlijke
vormendienst naar een innerlijke hartendienst. Een geloof van
zelfovergave, zelfverloochening en gehoorzaamheid. Een leven
vanuit onze intuïtie.

De Drie-eenheid.
Bestaat er een drie-eenheid? Het woord drie-eenheid komt in de Bijbel
nergens voor. God zelf zegt heel duidelijk dat er niemand meer dan Hij
alleen is.
- U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE die God is; er is
niemand meer dan Hij alleen! (Deut. 4:35)
- Daarom zijt Gij groot, HEERE God! Want er is niemand gelijk Gij, en er
is geen God dan alleen Gij, naar alles, wat wij met onze oren gehoord
hebben. (2Sam. 7:22)
- Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de HEERE die God
is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer! (Deut. 4:39)
- Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! (Deut. 6:4)
- Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u
gorden, hoewel gij Mij niet kent. (Jes. 45:5)
- Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er
is geen rotssteen, gelijk onze God! (1Sam. 2:2)
- Opdat alle volken der aarde weten, dat de HEERE die God is, niemand
meer; (1Kon. 8:60)
- En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël!
de Heere, onze God, is een enig Heere. (Marcus 12:29)
Jezus zelf zegt dat hij niet één is met God.
- En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan
Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de
geboden. (Matt. 19:17)
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- En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI,
ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt
Gij Mij verlaten! (Matt. 27:46)
- Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn
oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des
Vaders, Die Mij gezonden heeft. (Joh. 5:30)
- Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot
u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb:
Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. (Joh. 14:28)
- Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren
tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot
Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. (Joh. 20:17)
- Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou
doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. (Joh. 6:38)
- Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen,
Die Mij gezonden heeft. (Joh. 7:16)
- En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den
doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het
zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven,
maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader. (Matt.
20:23)
Als Jezus God zou zijn, hoe kan hij dan steeds wijzer worden bij het
opgroeien en door wie of wat verkreeg hij deze wijsheid?
- En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de
mensen. (Lukas 2:52)
Johannes maakt er een zes-eenheid van:
- Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de
Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het
bloed; en die drie zijn tot een. (1Joh. 5:7-8)
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ONZE VERLOSSER EN HEILAND.
- Jes.41:14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israels! Ik
help u, spreekt JHWH, en uw Verlosser is de Heilige Israels!
-Jes. 43:3 Want Ik ben JHWH, uw God, de Heilige Israels, uw
Heiland.
-Jes. 43:11 Ik, Ik ben JHWH, en er is geen Heiland behalve mij.
-Jes. 43:14 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israels.
-Jes. 43:25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om
Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.
- Jes.44:6 Zo zegt JHWH, de Koning van Israel, en Zijn Verlosser,
JHWH der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en
behalve Mij is er geen God.
- Jes. 44:24 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, en Die u geformeerd
heeft van den buik af: Ik ben JHWH, Die alles doet, Die den hemel
uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven.
- Jes. 47:4 Onze Verlossers naam is JHWH der heirscharen, de
Heilige Israels.
- Jes. 48:17 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik
ben JHWH uw God, Die u leert wat nut is, Die u leidt op den weg,
dien gij gaan moet.
- Jes. 49:26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees,
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten
wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, JHWH, uw Heiland
ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.
- Jes. 60:16 En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de
borsten der koningen zuigen; en gij zult weten, dat ik JHWH ben,
uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.
- Hosea 13:4 Ik ben toch JHWH uw God, van Egypteland af;
daarom zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen
Heiland dan Ik.
- Mic 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid
vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis
voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij
heeft lust aan goedertierenheid.
- Mic 7:19 Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze
ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten
der zee werpen.
- Nu 14:18 De JHWH is lankmoedig en groot van weldadigheid,
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vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die [den]
[schuldige] geenszins onschuldig houdt, bezoekende de
ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, in het derde en in het
vierde [lid].
- Nu 14:19 Vergeef toch de ongerechtigheid dezes volks, naar de
grootte Uwer goedertierenheid, en gelijk Gij ze aan dit volk, van
Egypteland af tot hiertoe, vergeven hebt!
- Nu 14:20 En de JHWH zeide: Ik heb hun vergeven naar uw
woord.
- Ps 86:5 Want Gij, JHWH! zijt goed, en gaarne vergevende, en
van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen.
- Eze 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen
geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw
vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven.
- Ps 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw
krankheden geneest;
- Ps 103:4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met
goedertierenheid en barmhartigheden;
- Ps 103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij
onze overtredingen van ons.
- Ex 34:7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de
ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die [den]
[schuldige] geenszins onschuldig houdt, bezoekende de
ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de
kindskinderen, ...

Wie vergeeft nu onze zonden?
Wie verlost ons van onze zonden?
Wie delgt onze overtredingen uit?
Is er nog een andere Heiland dan JHWH?
Is er nog een andere God dan JHWH?
Wie wijst ons de weg die we gaan moeten?
Wie leert ons wat nut is?
Wie werpt al onze zonden in de diepte der zee?
Wie geeft ons een vlezen hart?
JHWH of Jezus
Kiest dan heden wie gij dienen wilt!
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