
Ezechiël 18,1-4.25-32

NBV NB BHS

1 De HEER richtte zich tot mij: 1 Dan geschiedt het spreken van de ENE 
aan mij en zegt:

ה�הי ידבב־ר־יי�הוו�ה1 בויי
מממ־ר׃ למאבלי ללמא

2 ‘Waarom gebruiken jullie
in Israël toch het spreekwoord:
Als de ouders onrijpe druiven eten,
krijgen de kinderen stroeve tanden?

2 wat is dat met u 
dat ge op Israëls –rode– grond 
dit spreekwoord als spreuk hebt 

en zegt 
‘vaders eten zure druiven 
en de tanden van de zonen worden stomp’?-

במ�ה־ולככ�ם2
ב�הכז�ה ושל  ומ כמא־ת־ב�ה ישהלי�ם  מממ כת�ם  א

ישו־רלמאל בעל־אידבמ־ת הי
ממ־ר ללמא

כס־ר מב מבו־ת מימאיכלו  א
התיקמכ�היונ�ה׃ ב�הובהני�ם  השלני  יו

3 Zo waar ik leef
– spreekt God, de HEER –,
nooit meer mag iemand bij jullie
in Israël dit spreekwoord in de mond nemen!

3 zowaar ik leef, 
is de tijding van mijn Heer, de ENE: 
als er bij u ooit nog iemand is 
die deze spreuk als spreekwoord gebruikt 

in Israël!-

בחי־אהני3
מדוני יי�ההו�ה אמא ינאמא�ם 

מעוד י�הכי�ה ולככ�ם  המא�ם־מהי
ב�הכז�ה ושל  ומ ב�ה משל  ימ
ישו־רמלמאל׃ יבהי

4 Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren:
zowel het leven van de ouders
als dat van hun kinderen
ligt in mijn hand,
en alleen wie zondigt zal sterven.

4 zie, alle levende zielen zijn van mij, 
zowel de ziel van de vader 

als de ziel van de zoon 
zijn van mij; 

de ziel die zondigt, alleen díe vindt de dood!- 
••

ל�הונ�ה4 משו־ת הלי  ופ ל�ה ן וכל־ב�הינ
ו�האב כפש  יככנ

ב�הלב ן כפש  ויככנ
ל�הונ�ה הלי־

ממו־ת׃  ו־ת ה�הימא  מחלטמא־ת  ב�ה כפש  סב�הכנ

25 Nu zeggen jullie:
“De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!”
Maar luister, Israëlieten!
Ben ik het die onrechtvaardig is?
Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige

[wegen?

25 ge hebt gezegd: 
de weg van de Heer is niet vast te stellen!- 
hoort toch, huis Israëls, 
is mijn weg niet vast te stellen?, 
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?-

כת�ם25 בואמאבמי־ר
מדוני אמא ותלכ ן כדכ־ריך  מלמא הי

ישו־רלמאל ימעו־ונמא לבי־ת הי הש
ותלכ ן מלמא הי א�הבדי־רהכי 

ותמלכנו׃ מלמא הי מלמא בדי־רלכיככ�ם  א�ה



26 Iemand die rechtvaardig was
maar dat niet langer is en onrecht begaat,
sterft omdat hij onrecht heeft begaan.

26 wanneer een rechtvaardige zich afkeert 
van zijn gerechtigheid en onheil

[doen zal, 
zal hij daarom sterven; 

door zijn onheil dat hij heeft gedaan 
zal hij sterven!- 
••

יבשוב־בצהדיק26
וש�ה ועכול מ־תו יווע המהצידוק

כ�ה�ם למ־ת אעללי ו
וש�ה כש־ר־וע אמא מלו  יבבעיו

ממו־ת׃  סוי

27 Iemand die goddeloos leefde
maar dat niet langer doet,
mij trouw is en het goede doet,
zal in leven blijven.

27 en wanneer een boosdoener zich afkeert 
van zijn boze daden die hij heeft gedaan 
en recht en gerechtigheid doet,- 
dan houdt hij zijn ziel in leven;

ושע27 ויבשוב ו־ר
וש�ה כש־ר וע אמא מ־תו  ישוע מלמה־ר
ישופט ויצודוק�ה המ בוביבעש 
בחמכי�ה׃ משו יי יפ כמא־ת־בנ �הומא 

28 Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen
en niet langer misdaden begaat,
zal hij zeker blijven leven
en niet hoeven sterven.

28 hij komt tot inzicht en keert zich af 
van al zijn misstappen die hij heeft begaan,- 
leven, ja leven zal hij, en niet sterven!-

משוב 28 ושב כבוהיי־רכמא�ה [בווי )ק] (בווי
וש�ה כש־ר וע אמא ושועיו  המוכל־יפ

ממו־ת׃ מלמא וי יחכי�ה  וחמיו הי
29 De Israëlieten zeggen:

“De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” 
Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten?
Zijn júllie het niet die onrechtvaardig zijn?

29 die van het huis Israëls hebben gezegd: 
de weg van de Heer is niet vast te stellen!- 
zijn mijn wegen 
niet vast te stellen, huis van Israël?- 
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?,

ישו־רלמאל29 ימ־רו לבי־ת הי יומא
מדוני אמא ותלכ ן כדכ־ריך  מלמא הי

ב�הידו־רבכי
ישו־רלמאל מותיכנו לבי־ת הי מלמא הי

ותמלכ ן׃ מלמא הי מלמא בדי־רלכיככ�ם  א�ה
30 Ik zal iedereen beoordelen

naar de weg die hij gegaan is
– spreekt God, de HEER.
Kom tot inkeer,
bega geen misdaden meer,
anders brengt jullie schuld je ten val.

30 daarom zal ik jullie ieder naar zijn wegen 
berechten, huis van Israël, 
is de tijding van mijn Heer, de ENE; 

keert om en bekeert u 
van al uw misstappen, 

dan zal geen ongerechtigheid 
u tot struikelblok 
worden;

המאיש הכידו־רוכיו30 וללכ ן 
ישו־רלמאל י־תככ�ם לבי־ת הי כמא מפט  יש כמא

מדוני יי�ההו�ה אמא ינאמא�ם 
השיבו ו�ה שובו יו

ישלעיככ�ם המוכל־הפ
י�הכי�ה יוממלמא־הי

משול המיכ ולככ�ם יל
ועמו ן׃

31 Breek
met het zondige leven

31 werpt van u af 
al uw misstappen 

למאעלליככ�ם31 ישהליכו  ב�ה



dat jullie hebben geleid,
en vernieuw je hart en je geest.
Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!

waarmee ge u tegen mij hebt
[misgaan 

en maakt u een nieuw hart 
en een nieuwe geest; 

waarom zoudt ge sterven, huis van Israël?-

ישלעיככ�ם כמא־ת־וכל־הפ
כת�ם וב�ם בשיע יפ כש־ר  אמא

וחודש בואעשו ולככ�ם ללב 
וש�ה אחוד בח  יו־רו

אמ־תו ו־ת ומ�ה  יוול
ישו־רמלמאל׃ לבי־ת הי

32 Want de dood van een mens
geeft me geen vreugde
– spreekt God, de HEER.
Kom tot inkeer en leef!

32 want ik heb geen behagen 
in de dood van de dode, 

is de tijding van mijn Heer, de ENE: 
bekeert u en leeft! 
•

מפ��ץ32 כמאיח מלמא  הכי 
למ־ת ב�ה ממו־ת  יב

מדוני יי�ההו�ה אמא ינאמא�ם 
יחמיו׃  השיבו מהו ו�ה פיו



Matteüs 21,23-32

NBV NB NA27

23 Toen hij naar de tempel was gegaan
en daar onderricht gaf,
kwamen de hogepriesters
en de oudsten van het volk naar hem toe.
Ze vroegen hem:
‘Op grond van welke bevoegdheid
doet u die dingen?
En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’

23 Hij komt aan in het heiligdom; 
tot hem komen, als hij onderricht geeft, 
de heiligdomsoversten 
en de oudsten van de gemeenschap, 
en zij zeggen: 
met welk gezag doet u deze dingen 
en wie heeft u dat gezag gegeven?

23 Kai. evlqo,ntoj auvtou/ eivj to. ièro.n
prosh/lqon auvtw/| dida,skonti
oi ̀avrcierei/j
kai. oi ̀presbu,teroi tou/ laou/
le,gontej\
evn poi,a| evxousi,a| tau/ta poiei/jÈ
kai. ti,j soi e;dwken th.n evxousi,an tau,thnÈ

24 Jezus gaf hun ten antwoord:
‘Ik zal u ook een vraag stellen,
en als u mij daarop antwoord geeft,
zal ik u zeggen
op grond van welke bevoegdheid
ik die dingen doe.

24 Maar ten antwoord zegt Jezus tot hen: 
ik zal u ook één uitspraak vragen, 
en als ge me die zegt 
zal ook ík ú zeggen 
met welk gezag ik deze dingen doe:

24 avpokriqei.j de. o ̀VIhsou/j ei=pen auvtoi/j\
evrwth,sw ùma/j kavgw. lo,gon e[na(
o]n eva.n ei;phte, moi
kavgw. ùmi/n evrw/
evn poi,a| evxousi,a| tau/ta poiw/\

25 In wiens opdracht doopte Johannes?
Kwam die opdracht van de hemel
of van mensen?’
Ze overlegden met elkaar en zeiden:
‘Als we zeggen: “Van de hemel,”
dan zal hij tegen ons zeggen:
“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 

25 de doop van Johannes,- 
vanwáár is die geweest?- 
van [de] hemel of van mensen uit? 
Zij hebben het met elkaar besproken, 
zeggend: als we zeggen ‘van hemel uit’ 
zal hij ons zeggen 
‘waarom hebt ge hem dan niet geloofd?’

25 to. ba,ptisma to. VIwa,nnou
po,qen h=nÈ
evx ouvranou/ h' evx avnqrw,pwnÈ
oi ̀de. dielogi,zonto evn èautoi/j
le,gontej\ eva.n ei;pwmen\ evx ouvranou/(
evrei/ h̀mi/n\
dia. ti, ou=n ouvk evpisteu,sate auvtw/|È

26 Maar als we zeggen: “Van mensen,”
dan krijgen we het volk over ons heen,
want iedereen
houdt Johannes voor een profeet.’

26 maar als we zeggen ‘van mensen uit’ 
vrezen we de schare, 
want allen houden ze Johannes 
voor een profeet!

26 eva.n de. ei;pwmen\ evx avnqrw,pwn(
fobou,meqa to.n o;clon(
pa,ntej ga.r wj̀ profh,thn e;cousin
to.n VIwa,nnhnÅ

27 Dus gaven ze Jezus als antwoord:
‘We weten het niet.’
Daarop zei hij tegen hen:
‘Dan zeg ik u ook niet
op grond van welke bevoegdheid
ik die dingen doe.

27 Hun antwoord is dat ze tot Jezus zeggen: 
we weten het niet! 
Dan verklaart ook híj aan hen: 
evenmin zeg ík aan u 
met welk gezag ik deze dingen doe!

27 kai. avpokriqe,ntej tw/| VIhsou/ ei=pan\
ouvk oi;damenÅ
e;fh auvtoi/j kai. auvto,j\
ouvde. evgw. le,gw ùmi/n
evn poi,a| evxousi,a| tau/ta poiw/Å



28 Wat denkt u van het volgende?
Iemand had twee zonen.
Hij zei tegen de een:
“Jongen, ga vandaag in de wijngaard
aan het werk.”

28 Wat dunkt u: 
een mens had twee kinderen; 
hij komt naar de eerste toe en zegt: 
kind, ga heen,
werk heden in de wijngaard!

28 Ti, de. ùmi/n dokei/È
a;nqrwpoj ei=cen te,kna du,oÅ
kai. proselqw.n tw/| prw,tw| ei=pen\
te,knon( u[page sh,meron
evrga,zou evn tw/| avmpelw/niÅ

29 De zoon antwoordde: “Ik wil niet,”
maar later bedacht hij zich en ging alsnog.

29 Ten antwoord zegt hij: 
dat wil ik niet!–
later krijgt hij spijt en gaat wél.

29 o ̀de. avpokriqei.j ei=pen\
ouv qe,lw(
u[steron de. metamelhqei.j avph/lqenÅ

30 Tegen de ander zei de man precies hetzelfde.
Die antwoordde: “Ja, vader,”
maar ging niet.

30 Hij komt tot de tweede 
en zegt evenzo; 
zijn antwoord is dat hij zegt:
ík (zal gaan), heer!– en hij gaat niet.

30 proselqw.n de. tw/| ète,rw|
ei=pen ws̀au,twjÅ
o ̀de. avpokriqei.j ei=pen\
evgw,( ku,rie( kai. ouvk avph/lqenÅ

31 Wie van de twee heeft nu
de wil van zijn vader gedaan?’
Ze zeiden: ‘De eerste.’
Daarop zei Jezus:
‘Ik verzeker u:
de tollenaars en de hoeren zijn u voor
bij het binnengaan van het koninkrijk van

[God.

31 Wie van de twee 
heeft de wil van de vader gedaan? 
Ze zeggen: de eerste… 
Jezus zegt tot hen: 
amen is het, zeg ik u, 
dat de tollenaars en de hoeren 
u zullen voorgaan 
naar het koninkrijk van God!

31 ti,j evk tw/n du,o
evpoi,hsen to. qe,lhma tou/ patro,jÈ
le,gousin\ o ̀prw/tojÅ
le,gei auvtoi/j ò VIhsou/j\
avmh.n le,gw ùmi/n
o[ti oi ̀telw/nai kai. ai ̀po,rnai
proa,gousin ùma/j
eivj th.n basilei,an tou/ qeou/Å

32 Want Johannes koos de weg
van de gerechtigheid toen hij naar u toe

[kwam.
U geloofde hem niet,
de tollenaars en de hoeren wel.
En ook al zag u dat,
u hebt u niet willen bedenken
en hem alsnog willen geloven.’

32 Want Johannes kwam tot u 
op een weg van gerechtigheid 
en ge hebt hem niet geloofd; 
de tollenaars en de hoeren, 
die hebben hem geloofd!- 
gíj hebt dat gezien maar hebt 
later niet zo’n spijt gekregen. 
dat ge in hem zijt gaan geloven!

32 h=lqen ga.r VIwa,nnhj pro.j ùma/j
evn od̀w/| dikaiosu,nhj(
kai. ouvk evpisteu,sate auvtw/|(
oi ̀de. telw/nai kai. ai ̀po,rnai
evpi,steusan auvtw/|\
ùmei/j de. ivdo,ntej ouvde.
metemelh,qhte u[steron
tou/ pisteu/sai auvtw/|Å


