TEGENSTELLINGEN IN DE BIJBEL
God zet geen fouten in de Bijbel. Echter creëren verschillende contexten tegengestelde verzen
in de Bijbel. Deze tegenstellingen maken het onmogelijk om iedere instructie in de Bijbel te
gehoorzamen. Het is nodig dat de instructies van de Heer “recht worden gesneden”,
(2Tim.2:15), met betrekking tot; “eertijds” , “maar nu” en de “toekomende eeuwen”. (Zie
Efeziërs 2:1-14).
Het is gebruikelijk om het Oude Testament te scheiden van het Nieuwe Testament. Echter zijn
beide Testamenten onderwerp van profetie voor Israël. De aan Paulus gegeven verborgen
informatie vereist een andere verdeling, gescheiden van hetgeen was geprofeteerd.
We kunnen de onderstaande tegenstellingen verzoenen door te identificeren wie er spreekt, tot
wie wordt gesproken, en onder welke bedeling het is.

Tegenstellingen betreffende het Evangelie.
01)-Is het evangelie het kruis of het koninkrijk?
Markus 1:14-15 & 1Kor.15:1-4.
“Mark.1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende
het Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk
Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie”.
“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig
wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.
02)-Was het kruis glorieus of schandelijk?
Hand.3:13-15 & Gal.6:14.
”Hand.3:13-15: 13 De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn
Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het
aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten. 14 Maar gij hebt den
Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager
was, zou geschonken worden; 15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God
opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn”.
“Gal.6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen
Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld”.
03)-Was het evangelie bekend of was het verborgen gehouden?
Rom.16:25 & Hand.3:21.
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“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest”.
“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen,
die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw”.
04)-Begrepen de twaalven al dan niet het evangelie?
Lukas 9:2 & Lukas 18:31-34.
“Lukas 9:2: En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond
te maken”.
“Lukas 18:31-34:31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar
Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is
door de profeten. 32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot
worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld
hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij
verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden
niet, hetgeen gezegd werd’.
05)-Prediken wij het evangelie van het koninkrijk of van Genade?
Lukas 9:2 & Hand.20:24.
“Lukas 9:2: En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond
te maken”.
“Hand.20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven,
opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere
Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods”.
06)-Rechtvaardiging met of zonder werken?
Rom.4:5 & Jac.2:24.
“Rom.4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”.
“Jac.2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet
alleenlijk uit het geloof?”.
07)-Is het bloed van Christus gestort voor velen of voor allen?
Matth.20:28 & 1Tim.2:6.
“Matth.20:28: Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen”.
“1Tim.2:6: Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te
zijner tijd”.
08)-Verzoenen dierenoffers zonden?
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Lev.16:27 & Hebr.10:4.
“Lev.16:27: Maar den var des zondoffers, en den bok des zondoffers, welker bloed ingebracht
is, om verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren; doch hun
vellen, hun vlees en hun mest zullen zij met vuur verbranden”.
“Hebr.10:4: Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden
wegneme”.
09)-Rekent God ons de zonden toe?
Hand.5:1-10 & Rom.4:8.
“Hand.5:1-10: 1 En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een
have; 2 En onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel,
en legde dat aan de voeten der apostelen. 3 En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan
uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des
lands? 4 Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde, was het niet in uw
macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet
gelogen, maar Gode. 5 En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. En er
kwam grote vrees over allen, die dit hoorden. 6 En de jongelingen, opstaande, schikten hem
toe, en droegen hem uit, en begroeven hem. 7 En het was omtrent drie uren daarna, dat ook
zijn vrouw daar inkwam, niet wetende, wat er geschied was; 8 En Petrus antwoordde haar:
Zeg mij, hebt gijlieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. 9 En
Petrus zeide tot haar: Wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken den Geest
des Heeren? Zie, de voeten dergenen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en
zullen u uitdragen. 10 En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest. En de
jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen ze uit, en begroeven haar bij
haar man”.
“Rom.4:8: Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent”.
10)-Hebben we werken nodig om gerechtvaardigd te worden?
Jac.2:24 & Titus 3:5.
“Jac.2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet
alleenlijk uit het geloof?”.
“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij
gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en
vernieuwing des Heiligen Geestes”.
11)-Is ‘redding’ door werken of door ons gedrag?
Ef.2:8-9 & Lukas 10:25-29.
“Ef.2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”.
“Lukas 10:25-29: 25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende:
Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de
wet geschreven? Hoe leest gij? 27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God,
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liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw
verstand; en uw naaste als uzelven. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe
dat, en gij zult leven. 29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie
is mijn naaste?”.
12)-Werd Abraham al dan niet gerechtvaardigd door werken?
Jac.2:21-23 & Rom.4:2-3.
“Jac.2:21-23: 21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak,
zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? 22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met
zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? 23 En de Schrift is vervuld
geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid
gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest”.
“Rom.4:2-3: 2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem,
maar niet bij God. 3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem
gerekend tot rechtvaardigheid”.
13)-Hoe worden zonden vergeven?
Joh.20:23 & Kol.1:14.
“Joh.20:23: Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden
houdt, dien zijn zij gehouden”.
“Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der
zonden;”.
14)-Is vergeving voorwaardelijk of niet voorwaardelijk?
Matth.6:14-15 & Ef.4:32.
“Matth.6:14-15: 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse
Vader ook u vergeven. 15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook
uw Vader uw misdaden niet vergeven”.
“Ef.4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander,
gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft”.
15)-Is genade in overvloed aanwezig of is er een onvergeeflijke zonde?
Mark.3:29 & Rom.5:20.
“Mark.3:29: Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen
vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels”.
“Rom.5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en
waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest”.
16)-Is het het evangelie geloven of bekering en doop?
Hand.2:38 & Hand.16:31.
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“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes
ontvangen”.
“Hand.16:31: En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij
en uw huis”.
17)-Hebben wij vrede met God?
Matth.3:7 & Rom.5:1.
“Matth.3:7: Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak
tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden
toorn?”.
“Rom.5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen
Heere Jezus Christus”.

Tegenstellingen aangaande de doop
18)-Zijn wij gezonden om te dopen?
1Kor.1:17 & Mark.16:16.
“1Kor.1:17: 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”.
“Mark.16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal
geloofd hebben, zal verdoemd worden”.
19)-Behoort de waterdoop bij het evangelie?
1Kor.15:1-4 & Mark.1:4.
“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig
wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.
“Mark.1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot
vergeving der zonden”.
20)-Eén doop of meerdere?
Ef.4:5 & Matth.3:11.
“Ef.4:5: Een Heere, een geloof, een doop”.
“Matth.3:11: Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik,
Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en
met vuur dopen”.
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Tegenstelling in de opdrachten
21)-Naar “alle mensen” gaan of alleen naar Israël?
Matth.10:5-6 & Titus 2:11.
“Matth.10:5-6: 5 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. 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels”.
“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen”.
22)-Moeten ze al dan niet geld bij zich hebben?
Luk.10:4-5 & Luk.22:35-36.
“Luk.10:4-5: Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg. 5
En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!”.
“Luk.22:35-36: 35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en
schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. 36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu,
wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope
zijn kleed, en kope een zwaard”.
23)-Moesten de discipelen naar alle volken gaan of alleen naar de besnijdenis?
Matth.28:19 & Gal.2:9.
“Matth.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”.
“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade,
die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap,
opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan”.
24)-Werd Paulus gezonden om te dopen?
Matth.28:19 & 1Kor.1:17.
“Matth.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”.
“1Kor.1:17: 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”.
25)-Worden ze gedoopt door Jezus of in Jezus?
Joh.4:1 & Rom.6:3.
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“Joh.4:1: Als dan de Heere verstond, dat de Farizeen gehoord hadden, dat Jezus meer
discipelen maakte en doopte dan Johannes; 2 (Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn
discipelen).
“Rom.6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood
gedoopt zijn?”.
26)-Moeten wij getuigen van de aardse bediening van Christus?
2Kor.5:16 & Hand.1:22.
“2Kor.5:16: Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het
vlees”.
“Hand.1:22: Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons
opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding”.
27)-Moest Petrus een zwaard nemen?
Luk.22:36 & Matth.26:52.
“Luk.22:36: Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks
ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard”.
Matth.26:52: Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die
het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan”.
28)-Zouden wij moeten mediteren over wat we moeten zeggen?
“1Tim.4:15:Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in
alles”.
“Luk.21:14: Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u
verantwoorden zult”.
29)- Geeft de Heilige Geest de woorden of wij?
Hand.6:9-10 & Kol.4:6.
“Hand.6:9-10: 9 En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der
Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicie en Azie
waren, en twistten met Stefanus. 10 En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest,
door Welken hij sprak”.
“Kol.4:6: Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt
weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden”.
30)-Zijn de tegensprekers in staat om te weerstaan?
Luk.21:15 & Titus 1:9.
“Luk.21:15: Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken,
noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten”.
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“Titus 1:9: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij,
beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen”.
31)-Is Paulus of Petrus de bouwmeester voor Christus?
Matth.16:18-19 & 1Kor.3:10.
“Matth.16:18-19: 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. 19 En Ik zal u
geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal
in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen
ontbonden zijn”.
“1Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het
fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop
bouwe”.
32)-Is Paulus de geringste of de voornaamste van de Apostelen?
2Kor.11:5 & 1Kor.15:9.
“2Kor.11:5: Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste
apostelen”.
“1Kor.15:9: Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel
genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb”.
33)-Was Paulus de eerste of de laatste?
1Kor.15:8 & 1Tim.1:16.
“1Kor.15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene,
gezien”.
“1Tim.1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die
de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in
Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”.
34)-Hoe weten wij wat we moeten zeggen en geloven?
Mark.13:11 & 2Tim.3:15-17.
“Mark.13:11: Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet
bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal
worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest”.
“2Tim.3:15-17: 15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs
kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 Al de Schrift is
van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing,
die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust”.

Tegenstellingen aangaande de Wet
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35)-Zijn wij wel of niet onder de Wet?
Matth.5:19 & Rom.6:14.
“Matth.5:19: Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal
geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo
wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk
der hemelen”.
“Rom.6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade”.
36)-Is het houden van de Sabbat vereist?
Ex.20:8-10 & Kol.2:16.
“Ex.20:8-10: 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen; 10 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”.
“Kol.2:16: Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der
nieuwe maan, of der sabbatten”.
37)-Is besnijdenis nodig?
Gen.17:10-14 & Gal.5:2-6.
“Gen.17:10-14: 10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en
tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer
voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 12
Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten:
de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw
zaad; 13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden
worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. 14 En wat
mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve
ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken”.
“Gal.5:2-6: :2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. 3
En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de
gehele wet te doen. 4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt
worden; gij zijt van de genade vervallen. 5 Want wij verwachten door den Geest, uit het
geloof, de hoop der rechtvaardigheid. 6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige
kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende”.
38)-Is de wet voor rechtvaardige mensen?
Matth.5:17-18 & 1Tim.1:7-8.
“Matth.5:17-18: 17 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. 18 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”.
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“1Tim.1:7-8: 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat
zij bevestigen. 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt”.
39)-Zijn wij dood voor de wet of moeten we de wet houden?
Matth.23:1-3 & Rom.7:3.
“Matth.23:1-3: :1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 Zeggende: De
Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes; 3 Daarom, al wat zij u
zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij
zeggen het, en doen het niet”.
“Rom.7:3: Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij
een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet,
alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.
40)-Komt rechtvaardiging door de wet?
Deut.6:25 & Rom.10:3-6.
“En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor
het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft”.
“Rom.10:3-6: 3 Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen
gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. 4
Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 5 Want
Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen
doet, zal door dezelve leven. 6 Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus:
Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven
afbrengen”.
41)-Is de wet een teken van sterkte of van zwakheid?
Jozua 1:7 & Gal.4:9.
“Jozua 1:7: Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar
de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter
hand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan”.
“Gal.4:9: En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom
tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?”.
42)-Moeten we tienden betalen?
Matth.23:23 & 2Kor.9:7.
“Matth.23:23: Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de
munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en
de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten”.
“2Kor.9:7: Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit
nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief”.
43)-Is het geven (van tienden) een strafbaar feit?
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Mal.3:8 & 2Kor.9:7.
“Mal.3:8: Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U?
In de tienden en het hefoffer”.
“2Kor.9:7: Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit
nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief”.
44)-Zouden de Sabbatwetten moeten worden afgedwongen?
Num.15:32-36 & Gal.4:10-11.
“Num.15:32-36: 32 Als nu de kinderen Israels in de woestijn waren, zo vonden zij een man,
hout lezende op den sabbatdag. 33 En die hem vonden, hout lezende, brachten hem tot Mozes,
en tot Aaron, en tot de ganse vergadering. 34 En zij stelden hem in bewaring; want het was
niet verklaard, wat hem gedaan zou worden. 35 Zo zeide de HEERE tot Mozes: Die man zal
zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.
36 Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met
stenen, dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had’.
“Gal.4:10-11: 10 Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren. 11 Ik vrees voor u,
dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb”.
45)-Vrijheid of gebonden aan de wet?
Matth.23:1-2 & Gal.5:1.
“Matth.23:1-2: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 Zeggende: De
Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes”.
“Gal.5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”.
46)-Hebben wij een tempel nodig?
Hand.2:46 & 1Kor.3:16.
“Hand.2:46: En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis
brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten”.
“1Kor.3:16: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?”.
47)-Zijn de wetten van verschrikking nog steeds werkzaam?
Matth.24:15 & Gal.4:9-11.
“Matth.24:15: Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is
door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)”.
“Gal.4:9-11: 9 En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u
wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? 10
Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren. 11 Ik vrees voor u, dat ik niet
enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb”.
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48)-Zijn wij zeker in Christus of ons voortgaande gedrag?
2Tim.2:13 & Hebr.10:26-27.
“2Tim.2:13: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet
verloochenen”.
“Hebr.10:26-27: 26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid
ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 27 Maar een
schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal
verslinden”.
Tegenstellingen aangaande Jood en Heiden
49)-Is er onderscheid tussen Jood en Heiden?
Matth.15:26 & Gal.3:28.
“Matth.15:26: Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen
te nemen, en den hondekens voor te werpen”.
“Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is
geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus”.
50)-Zijn de Joden “ter zijner tijd” gered of “buiten ter zijner tijd”?
1Petrus 5:6 & 1Kor.15:8.
“1Petr.5:6: Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner
tijd.
“1Kor.15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene,
gezien”.
51)-Behoudenis van de Joden of van de Heidenen?
Joh.4:22 & Rom.11:11.
“Joh.4:22: Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de
zaligheid is uit de Joden”.
“Rom.11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre;
maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te
verwekken”.
52)-Zegening van de Heidenen door Israël of door de val van Israël?
Hand.3:25 & Rom.11:11.
“Hand.3:25: Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze
vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der
aarde gezegend worden”.
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“Rom.11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre;
maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te
verwekken”.
53)-Zullen de Heidenen redding ontvangen?
Hand.28:28 & Rom.1:28.
“Hand.28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en
dezelve zullen horen”.
“Rom.1:28: En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft
God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;”.
54)-Vertelde de Heer de apostelen om eerst naar Jeruzalem te gaan?
Lukas 24:47 & Gal.1:17.
“En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken,
beginnende van Jeruzalem”.
“Gal.1:17: En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen
waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus”.
55)-Christus is aan de rechterhand voor wie?
Hand.5:31-32 & Ef.1:19-23.
“Hand.5:31-32: 31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en
Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden. 32 En wij zijn Zijn
getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen,
die Hem gehoorzaam zijn”.
“Ef.1:19-23: 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven,
naar de werking der sterkte Zijner macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem
uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre
boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt,
niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten
onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke
Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult”.
56)-Wie zijn de hoorders voor het evangelie?
Matth.10:5-7 & 2Tim.1:11.
“Matth.10:5-7: 5 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. 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels. 7 En
heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”.
“2Tim.1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der
heidenen;”.
57)-Zijn we gered in één Natie (Israël) of in één Lichaam?
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Jes.60:3 & Ef.2:16.
“Jes.60:3: En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is
opgegaan”.
“Ef.2:16: En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
58)-Maken we deel uit van het “zaad” of zijn we geadopteerd?
Gen.9:9 & Gal.4:5.
“Gen.9:9: Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;
“Gal.4:5: Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de
aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
59)-De bediening van Jezus aan de besnijdenis of de bediening van Paulus aan de
Heidenen?
Rom.15:8 & Rom.15:16.
“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege
de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;
“Rom.15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie
van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den
Heiligen Geest.
60)-Had Paulus een wederzijds geloof met de onbesneden Romeinen of met Jezus zijn
bediening aan de besnijdenis?
Rom.1:12 & Rom.15:8.
“Rom.1:12: Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het
uwe als het mijne.
“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege
de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Tegenstelling tussen profetie en Verborgenheid
61)-Waren de verborgenheden voor of na de dood van Christus geopenbaard?
Matth.13:11 & 1Kor.2:7-8.
“Matth.13:11: En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de
verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.
“1Kor.2:7-8: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt
was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8
Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden,
zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

14

62)-Wat was bereid voor/sinds de wereld begon?
Matth.25:34 & Ef.1:3-4.
“Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij
gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der
wereld.
“Ef.1:3-4: 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 4 Gelijk Hij ons
uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en
onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
63)-Was het werk van Jezus geprofeteerd of verborgen gehouden?
Lukas 24:44 & Ef.3:9.
“Luk.24:44: En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u
was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van
Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der
verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen
geschapen heeft door Jezus Christus;
64)-Was de hedendaagse boodschap bekend bij de profeten?
Hand.3:24 & Kol.1:26.
“Hand.3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als
er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.
“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle
geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
65)-Kunnen we de dingen bevatten die God heeft bereid?
Jes.64:4 & 1Kor.2:10.
“Jes.64 :4: Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog
heeft het gezien, behalve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht.
“1Kor.2:10: Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt
alle dingen, ook de diepten Gods.
66)-Was het boek Handelingen het einde of het begin?
Hand.2:17 & 1Tim.1:16.
“Hand.2:17: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest
op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen
gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
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“1Tim.1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die
de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in
Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Tegenstellingen aangaande onze dienst voor God
67)-Wie is verantwoordelijk voor onze ziel?
Hebr.13:7 & Rom.14:12.
“Hebr.13:7: Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt
hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.
“Rom.14:12: Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.
68)-Krijgen we de Heilige Geest door geloof of door de doop?
Hand.2:38 & Ef.1:13.
“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes
ontvangen.
“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie
uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld
geworden met den Heiligen Geest der belofte;
69)-Moeten wij onze zonden belijden om vergeving te krijgen?
1Joh.1:9 & Kol.2:13.
“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de
zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
“Kol.2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses,
mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
70)-Eten wij dieren?
Gen.1:29 & Gen.9:3.
“Gen.1:29: En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de
ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
“Gen.9:3: Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het
groene kruid.
71)-Welke dieren eten wij?
Deut.14:3 & 1Tim.4:4.
“Deut.14:3: Gij zult geen gruwel eten.
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“1Tim.4:4: Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging
genomen zijnde;
72)-Moeten wij de eenheid bewaren of scheiding toestaan.
Ef.4:3 & Rom.16:17.
“Ef.4:3: U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
“Rom.16:17: En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen
aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.
73)-Moeten we als de mieren of als de raven zijn?
Spr.6:6-8 & Luk.12:22-24.
“Spr.6:6-8: 6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; 7 Dewelke, geen
overste, ambtman noch heerser hebbende, 8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs
vergadert in den oogst.
“Luk.12:22-24: 22 En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor
uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. 23 Het leven is
meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. 24 Aanmerkt de raven, dat zij niet
zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve;
hoeveel gaat gij de vogelen te boven?
74)-Moeten we al dan niet werken voor ons eten?
Matth.6:25-26 & 1Tim.5:18.
“Matth.6:25-26: 25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij
drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan
het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet
zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans
dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
“1Tim.5:18: Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider
is zijn loon waardig.
75)-Moeten we alles verkopen of voor onze familie zorgen?
1Tim.3:5-6 & Mark.10:17-22.
“1Tim.3:5-6: (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de
Gemeente Gods zorg dragen?) 6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het
oordeel des duivels valle.
“Mark.10:17-22: 17 En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de
knieen vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven
beerve? 18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een,
namelijk God. 19 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij
zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw
vader en uw moeder. 20 Doch hij, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! al deze dingen heb
ik onderhouden van mijn jonkheid af. 21 En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot
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hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij
zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij. 22
Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele
goederen.

76)-Moeten we oordelen?
Matth.7:1-2 & 1Kor.2:15.
“Matth.7:1-2: :1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want met welk oordeel gij
oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten
worden.
“1Kor.2:15: Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van
niemand onderscheiden.
77)-Moeten dienaren werken voor hun eten?
Luk.10:4-5 & 2Thess.3:8-11.
“Luk.10:4-5: :4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den
weg. 5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!
“2Thess.3:8-11: 8 En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en
moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn; 9 Niet, dat wij
de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na
te volgen. 10 Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil
werken, hij ook niet ete. 11 Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet
werkende, maar ijdele dingen doende.
78)-Is het hebben van een kind een goede of een slechte zaak?
Matth.24:19 & 1Tim.5:14.
“Matth.24:19: Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
“1Tim.5:14: Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren,
geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven.
79)-Blijft de Heilige Geest in ons of verlaat Hij ons als we verkeerd doen?
Psalm 51:11 & Ef.4:30.
“Psalm 51:11: Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den
dag der verlossing.
80)-Hebben wij een leraar nodig?
1Joh.2:27 & 2Tim.2:2 & Ef.4:11.
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“1Joh.2:27: En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet
van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook
waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.
“2Tim.2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan
getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
“Ef.4:11: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

Tegenstellingen aangaande toekomstige gebeurtenissen
81)-Wel of geen vrede op aarde?
Luk.2:14 & Luk.12:51.
“Luk.2:14: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen.
“Luk.12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u,
maar veeleer verdeeldheid.
82)-Hebben de Joden een speciale status voor God?
Deut.7:6 & Kol.3:11.
“Deut.7:6: Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God,
verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den
aardbodem zijn.
“Kol.3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth,
dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
83)-Erven wij de hemel of de aarde?
Matth.5:5 & Kol.1:3-5.
“Matth.5:5: Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
“Kol.1:3-5: 3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u
biddende; 4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij
hebt tot alle heiligen. 5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren
gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;
84)-Is de komst van de Heer een tijd van troost of van verschrikking?
Joël 2:1-11 & 1Thess.4:16.
“Joël 2:1-11: 1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat
alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een
dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad
uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en
na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. 3 Voor hetzelve verteert een
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vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar
achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve. 4 De gedaante
deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. 5 Zij zullen
daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis
ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.6 Van
deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een
pot. 7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen
daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. 8 Ook
zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al
vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. 9 Zij zullen in de stad omlopen, zij
zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren
inkomen als een dief. 10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon
en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. 11 En de HEERE verheft Zijn
stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn
woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
“1Thess.4:16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de
bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst
opstaan;
85)-Zien we uit naar aardse of hemelse heerschappij?
Fil.3:20 & Matth.6:10.
“Fil.3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus;
“Matth.6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de
aarde.
86)-Zullen wij de toorn van God moeten meemaken of worden we daarvan bevrijd?
Matth.24:13 & 1Thess.1:10.
“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
“1Thess.1:10: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden
verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
87)-Ploegscharen of zwaarden?
Joël 3:10 & Micha 4:3.
“Joël 3:10: Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik
ben een held.
“Micha 4:3: En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre
toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal
tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.
88)-Fysieke of geestelijke zegeningen in de hemel?
Luk.12:32 & Ef.1:3.
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“Luk.12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het
Koninkrijk te geven.
“Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
89)-Toekomstige of verzoening nu?
Hand.3:19 & Rom.5:11.
“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer
de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
“Rom.5:11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus
Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
90)-Toekomstige of genade nu?
1Petr.1:13 & Rom.5:2.
“1Petr.1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
“Rom.5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in
welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
91)-Zullen wij in de hemel of op de aarde regeren?
Luk.22:30 & Ef.2:6.
“Luk.22:30: Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen,
oordelende de twaalf geslachten Israels.
“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Tegenstellingen in het gebed
92)-Hoe vaak moeten wij bidden voordat we antwoord krijgen?
Jes.65:24 & Ef.6:18.
“Jes.65:24: En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog
spreken, zo zal Ik horen.
“Ef.6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve
wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
93)-Krijgen we alles waarom we in het gebed vragen?
Matth.21:22 & 2Kor.12:8-9.
“Matth.21:22: En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.
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“2Kor.12:8-9: 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 9
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus
in mij wone.
94)-Behoren we al dan niet weten hoe we moeten bidden?
Luk.11:1 & Rom.8:26.
“Luk.11:1: En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield,
dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn
discipelen geleerd heeft.
“Rom.8:26: En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten
niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met
onuitsprekelijke zuchtingen.
95)-Krijgen we waarom we vragen of krijgen we meer?
Matth.21:22 & Ef.3:20.
“Matth.21:22: En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.
Ef.3:20: Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of
denken, naar de kracht, die in ons werkt,
96)-Hebben apostelen de macht om te genezen?
Mark.16:18 & 1Tim.5:23.
“Mark.16:18: Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken,
dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
“1Tim.5:23: Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en
uw menigvuldige zwakheden.
97)-Kunnen wij een genezing van God verwachten?
Jes.53:5 & 2Kor.12:7-10.
“Jes.53:5: 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.
“2Kor.12:7-10: 7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou
verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat
hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik den Heere
driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is
u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in
mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10 Daarom heb ik een
welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om
Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
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Algemene tegenstellingen
98)-Was de schepping goed of slecht?
Gen.1:31 & Gen.6:6.
“Gen.1:31: En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het
avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.
“Gen.6:6: Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het
smartte Hem aan Zijn hart.
99)-Waren de heiligen te Jeruzalem arm of niet arm?
Hand.4:34 & Rom.15:26.
“Hand.4:34: Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er
bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten den prijs der verkochte
goederen, en legden dien aan de voeten der apostelen.
“Rom.15:26: Want het heeft dien van Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene
handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.
100)-Is het nodig dat wij leren: “Kent den HEERE”?
Jer.31:34 & 1Tim.4:10-11.
“Jer.31:34: En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren,
zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun
grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden
niet meer gedenken.
“1Tim.4:10-11: 10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt
hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der
gelovigen. 11 Beveel deze dingen, en leer ze.
101)-Zijn wij gewassen door water of door de Geest?
Hand.22:16 & 1Kor.6:11.
“Hand.22:16: En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen,
aanroepende den Naam des Heeren.
“1Kor.6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes
Gods;
102)-Is het een grotere liefde om te sterven voor uw vrienden dan voor uw vijanden?
Joh.15:13-14 & Rom.5:10.
“Joh.15:13-14: 13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor
zijn vrienden. 14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
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“Rom.5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns
Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.
103)-Leren de engelen ons of leren wij de engelen?
Zach.1:9 & Ef.3:10.
“Zach.1:9: En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze? Toen zeide tot mij de Engel, Die met mij
sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn.
“Ef.3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de
machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;
104)-Was Jezus de steen des aanstoots of de hoeksteen?
Rom.9:18-33 & Ef.2:18-23.
“Rom.9:18-33: 18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil. 19 Gij
zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan? 20
Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen,
die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt? 21 Of heeft de
pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere,
en het andere ter onere? 22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend
maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf
toebereid; 23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten
der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Welke Hij ook geroepen
heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Gelijk Hij ook in
Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was,
Mijn beminde. 26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn
volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. 27 En Jesaja roept
over Israel: Al ware het getal der kinderen Israels gelijk het zand der zee, zo zal het
overblijfsel behouden worden. 28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in
rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. 29 En gelijk
Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo
waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest. 30 Wat zullen wij dan
zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid
verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. 31 Maar Israel, die de wet
der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. 32 Waarom?
Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich
gestoten aan den steen des aanstoots; 33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen
des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.
“Ef.2:18-22: 18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den
Vader. 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der
heiligen, en huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten,
waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw,
bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op
Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
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Deze lijst is niet uitputtend. Deze lijst is niet bedoeld om twijfel te veroorzaken omtrent de
waarheid van de Bijbel.
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