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Aanbevelingen

Ik heb een boek in mijn hand dat me erg dierbaar is. Het is mijn 
schatkamer, voor mij is het naast de Bijbel het meest waardevolle 
boek. Het zijn de Bijbelbeloften van Samuel Clarke. Omdat 
de beloften hier allemaal onder verschillende categorieën zijn 
geplaatst, kan ik als ik een beproeving of een probleem heb 
meteen de belofte vinden die ik wil. 

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
Uit zijn preek Obtaining Promises, 16 februari 1862

De Bijbel is een boek van onschatbare waarde, zij is geschikt 
voor alle delen en doelen van het christelijke leven, zodat de 
Bijbel nooit te veel kan worden aanbevolen aan de wereld; elk 
middel dat de wereld verleidt om dit boek door te nemen, is 
een zegen voor de mensheid. Het is voor ons beperkte verstand 
moeilijk om de uitmuntendheid ervan in één oogopslag te vatten 
en op te nemen. Maar als we een apart overzicht hebben van 
de leerstellingen en plichten, de beloften en bedreigingen, de 
profetieën en geschiedenissen, zal elk daarvan ons een vreselijk 
of heerlijk vooruitzicht geven, met lessen voor verbetering. 
De auteur van deze bundel, die ik al lang met achting en eer ken, 
heeft ervoor gekozen om alle nuttige en belangrijke beloften van 
het Woord van God naar voren te brengen en hier voor ons neer 
te zetten. Dit zijn de krachtigste motieven van de plicht; dit is 
het constante voedsel van een levende christen, een hartverster-
king in een flauw uur. Wat kunnen we beter doen in een wereld 
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als deze, waar de plichten voortdurend onze praktijk eisen en 
waar moeilijkheden en beproevingen ons altijd omringen, dan 
de beloften in ons hart te koesteren, die de meest effectieve 
overtuigingen zijn om het ene te vervullen en het andere in 
stand te houden? Hier wordt de ware rijkdom van een christen 
en zijn hoogste hoop aan deze kant van de hemel neergelegd.
De beloften die hier verzameld zijn, zijn allemaal Goddelijk, en 
de inhoud ervan is stijlvol en regelmatig; zodat het een gemak-
kelijke zaak is om iets te vinden wat past bij het beeld van onze 
ziel, of onze huidige wil bij elke gelegenheid. En die ziel die weet 
wat een geschikte belofte waard is in een uur van duisternis of 
verzoeking, zal nooit denken dat een werk en grote schat als dit 
niet voldoende waarde heeft.
Wie weinig vrijetijd heeft om te lezen, doet er goed aan dit 
boek altijd in de buurt te houden; zodat zij in een ogenblik de 
rijkdom van genade en heerlijkheid in zich kunnen opnemen 
en daaruit menige zoete verfrissing putten, te midden van hun 
werk en reizen door deze woestenij. Het is van groot nut om 
dit boek op tafel te hebben liggen in een kamer waar ziekte 
heerst, en af en toe een slokje te nemen van de rivier van het 
leven, die in duizend kleine golven van vrede en vreugde tot ons  
komt.
Moge de Heilige Geest van God, Die al deze beloften heeft 
ingelost, en onze gezegende Middelaar, Die ze allemaal door 
Zijn bediening en door Zijn bloed heeft verzegeld en bevestigd, 
ze elke dag meer en meer machtig en overheersend maken om 
het hart van de mensen naar God toe te trekken, en om ze be-
kwaam te maken voor het genot van deze woorden van genade 
in hun volledige vervulling in heerlijkheid. Amen.

Dr. Isaac Watts (1674-1748) 
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hoofdstuk 1 

Beloften van tijdelijke zegeningen

1.1 Algemene beloften aan gelovigen

Want God de Heere is een Zon en Schild; de Heere zal genade 
en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen die in 
oprechtheid wandelen (Ps. 84:12).

De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis 
is mij geworden (Ps. 16:6).

Hoewel een zondaar honderdmaal kwaad doet en God hem de dagen 
verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen, 
die voor Zijn aangezicht vrezen (Pred. 8:12).

Zegt den rechtvaardige, dat het hem welgaan zal; dat zij de vrucht 
hunner werken zullen eten (Jes. 3:10).

Immers is er vrucht voor den rechtvaardige (Ps. 58:12m).

Want Gij, Heere, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met 
goedgunstigheid kronen als met een rondas (Ps. 5:13).

Het heil is des Heeren; Uw zegen is over Uw volk. Sela (Ps. 3:9).

Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, recht-
vaardigheid en eer vinden (Spr. 21:21).
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Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen. De begeerte der 
rechtvaardigen zal God geven. De hoop der rechtvaardigen is blijd-
schap (Spr. 10:6a, 24b, 28a).

Voor dengene die gerechtigheid zaait, is trouw loon. De oprechten 
van weg zijn Zijn welgevallen. De rechtvaardigen zullen groenen als 
loof (Spr. 11:18b, 20b, 28b).

Zijn verborgenheid is met de oprechten (Spr. 3:32b).

De goede zal een welgevallen trekken van den Heere (Spr. 12:2a).

Het licht der rechtvaardigen zal zich verblijden. Den rechtvaardigen 
zal men goed vergelden (Spr. 13:9a, 21b).

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen 
mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van 
dagen (Ps. 23:6).

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor 
ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen 
schenken? (Rom. 8:32)

Want alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij 
de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toe-
komende dingen, zij zijn alle uwe (1 Kor. 3:21b, 22).

Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des 
tegenwoordigen en des toekomenden levens (1 Tim. 4:8b).

@
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1.2 Tijdelijke zegeningen in het algemeen

De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Gij richt de tafel 
toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt 
mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende (Ps. 23:1b, 5).

Want die Hem vrezen, hebben geen gebrek. Maar die den Heere 
zoeken, hebben geen gebrek van enig goed (Ps. 34:10b, 11b).

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u toegeworpen worden (Matth. 6:33).

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in 
heerlijkheid door Christus Jezus (Fil. 4:19).

Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Die ons 
alle dingen rijkelijk verleent om te genieten (1 Tim. 6:6, 17b).

@

1.3 Eten en kleding

Eten
Vertrouw op den Heere en doe het goede; bewoon de aarde en voed 
u met getrouwheid (Ps. 37:3).

Hij heeft dengenen die Hem vrezen, spijze gegeven; Hij gedenkt in 
der eeuwigheid aan Zijn verbond (Ps. 111:5).

Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met 
brood verzadigen (Ps. 132:15).

Hij verzadigt u met het vette der tarwe (Ps. 147:14b).
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De rechtvaardige eet tot de verzadiging zijner ziel toe (Spr. 13:25a).

Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, noch 
verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans de-
zelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? (Matth. 6:26)

En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten (Joël 2:26a).

Zie, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult hongeren; 
zie, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten  
(Jes. 65:13m).

Kleding
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? Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen 
in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer 
kleden, gij kleingelovigen? Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat 
zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons 
kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse 
Vader weet dat gij al deze dingen behoeft (Matth. 6:25, 30-32).

@

1.4 Lang leven en gezondheid

Lang leven
In al den weg dien de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan; opdat 
gij leeft en dat het u welga, en gij de dagen verlengt in het land dat 
gij erven zult (Deut. 5:33).
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Opdat gij den Heere uw God vreest, om te houden al Zijn inzet-
tingen en Zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kinds-
kind, al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden  
(Deut. 6:2).

Gij zult in ouderdom ten grave komen, gelijk de korenhoop te zijner 
tijd opgevoerd wordt (Job 5:26).

Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft om het 
goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade, en uw lippen van be-
drog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede; zoek den 
vrede en jaag hem na (Ps. 34:13-15).

Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn 
heil doen zien (Ps. 91:16).

Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen 
zij u vermeerderen. Langheid der dagen is in haar rechterhand  
(Spr. 3:2, 16a).

Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en jaren des 
levens zullen u toegedaan worden (Spr. 9:11).

Gezondheid
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest; 
Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertie-
renheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, 
uw jeugd vernieuwt als eens arends (Ps. 103:3-5).

Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den Heere en wijk van het kwade; 
het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor 
uw beenderen (Spr. 3:7-8).
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Want zij zijn het leven dengenen die ze vinden, en een medicijn voor 
hun gehele vlees (Spr. 4:22).

@

1.5 Veiligheid onder Goddelijke bescherming

De beminde des Heeren, hij zal zeker bij Hem wonen; Hij zal hem 
den gansen dag overdekken (Deut. 33:12m).

De Naam des Heeren is een sterke toren; de rechtvaardige zal daar-
heen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden (Spr. 18:10).

Ik stel den Heere geduriglijk voor Mij; omdat Hij aan Mijn rechter-
hand is, zal Ik niet wankelen (Ps. 16:8).

Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn hart is vast, betrouwende 
op den Heere (Ps. 112:7).

En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het 
goede? (1 Petr. 3:13)

Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zij; en waar zijn de 
oprechten verdelgd? (Job 4:7)

En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zijn zal (Job 11:18a).

Want met de stenen des velds zal uw verbond zijn, en het gedierte 
des velds zal met u bevredigd zijn (Job 5:23).

En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedier-
te des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte 
des aardbodems; en Ik zal den boog en het zwaard en den krijg van de 
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aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen (Hos. 2:17).
En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos 
gedierte uit het land doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in 
de woestijn en slapen in de wouden. En zij zullen den heidenen niet 
meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal hen niet meer 
vreten; maar zij zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn die ze 
verschrikke (Ez. 34:25, 28). 

En ulieder vrees en ulieder verschrikking zij over al het gedierte 
der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op den 
aardbodem roert en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand over-
gegeven (Gen. 9:2).

En gij zult graven, gerustelijk zult gij slapen. En gij zult nederliggen 
en niemand zal u verschrikken (Job 11:18b-19a).

Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen; want Gij, o Heere, 
alleen zult mij doen zeker wonen (Ps. 4:9).

Het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft  
(Ps. 127:2b).

Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken; maar gij zult nederliggen en 
uw slaap zal zoet wezen (Spr. 3:24).

Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen 
zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht 
(1 Sam. 2:9).

De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? 
De Heere is mijns levens Kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?  
(Ps. 27:1)
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Hij bewaart al zijn beenderen; niet één van die wordt gebroken  
(Ps. 34:21).

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal ver-
nachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere 
zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welken ik 
vertrouw. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleuge-
len zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 
U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen  
(Ps. 91:1-2, 4, 10).

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 
Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij 
zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere 
is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw aan uw rechterhand. De 
zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere 
zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De Heere zal 
uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid 
(Ps. 121:1-8).

Onze hulp is in den Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt 
heeft (Ps. 124:8).

Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de Heere rondom Zijn volk, 
van nu aan tot in der eeuwigheid (Ps. 125:2).

Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten 
(Spr. 3:23).

Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van 
de vreze des kwaads (Spr. 1:33).
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En de Heere zal over alle woning van den berg Sion en over haar ver-
gaderingen scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans 
eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, 
zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw 
des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging 
tegen den vloed en tegen den regen (Jes. 4:5-6).

Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn 
hoog vertrek zijn (Jes. 33:16a).

Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de 
rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur 
zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. 
Want Ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland  
(Jes. 43:2-3a).

Ik, de Heere, behoed dien, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; 
opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag 
(Jes. 27:3).

En Ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige Muur rondom; 
en Ik zal tot Heerlijkheid wezen in het midden van haar (Zach. 2:5).

@

1.6 Vrede

Ook zal Ik vrede geven in het land, dat gij zult te slapen liggen 
en niemand zij die verschrikke; en Ik zal het boos gedierte uit het 
land doen ophouden en het zwaard zal door uw land niet doorgaan  
(Lev. 26:6).
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De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen 
met vrede (Ps. 29:11).

Vrede zal over Israël zijn (Ps. 125:5b).

Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen 
aanstoot (Ps. 119:165).

Die uw landpalen in vrede stelt (Ps. 147:14a).

Heere, Gij zult ons vrede bestellen, want Gij hebt ons ook al onze 
zaken uitgericht (Jes. 26:12).

En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welver-
zekerde woningen en in stille geruste plaatsen (Jes. 32:18).

@

1.7 Leiding

Hij zal ons geleiden tot den dood toe (Ps. 48:15b).

Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijk-
heid opnemen (Ps. 73:24).

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken  
(Spr. 3:6).

De gerechtigheid des oprechten maakt zijn weg recht (Spr. 11:5a).

Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn 
gang (Spr. 16:9).
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En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem (Jes. 28:26).

En Ik zal de blinden leiden door den weg dien zij niet geweten heb-
ben, Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten heb-
ben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het 
kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen en Ik zal hen niet 
verlaten (Jes. 42:16).

@

1.8 Eer

En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en gij 
zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn; wanneer gij horen zult 
naar de geboden des Heeren uws Gods, die ik u heden gebied te 
houden en te doen (Deut. 28:13).

Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; de rechtvaardige 
zal in eeuwige gedachtenis zijn. Zijn hoorn zal verhoogd worden in 
ere (Ps. 112:6, 9b).

Want die Mij eren, zal Ik eren (1 Sam. 2:30m).

Het loon der nederigheid, met de vreze des Heeren, is rijkdom en 
eer en leven (Spr. 22:4).

In haar linkerhand rijkdom en eer (Spr. 3:16b).

Verhef haar, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar om-
helzen zult (Spr. 4:8).

De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn (Spr. 10:7a).
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Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik 
zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij 
aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem 
zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken (Ps. 91:14-15).

Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook 
Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren 
(Joh. 12:26).

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen die zeggen 
dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken dat 
zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat Ik 
u liefheb (Openb. 3:9).

@

1.9 Succes en welvaart

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn 
vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, 
zal welgelukken (Ps. 1:3).

Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op Hem, Hij zal het 
maken (Ps. 37:5).

Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij 
zijn, en het zal u welgaan (Ps. 128:2).

Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan mij 
voleinden zal (Ps. 57:3).

En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden 
planten en derzelver vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een 
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ander bewone; zij zullen niet planten dat het een ander ete; want 
de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn 
uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Zij zullen 
niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het 
zaad der gezegenden des Heeren, en hun nakomelingen met hen 
(Jes. 65:21-23).

Want dan zult gij uw aangezicht opheffen uit de gebreken, en zult 
vast wezen en niet vrezen. Want gij zult de moeite vergeten, en 
aan haar gedenken als aan de wateren die voorbijgegaan zijn. Ja,  
uw tijd zal klaarder dan de middag oprijzen; gij zult uitvliegen, als 
de morgenstond zult gij zijn (Job 11:15-17).

Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen 
zal het licht schijnen (Job 22:28).

@

1.10 Overvloed en rijkdom

Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en 
spaden regen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. 
En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten 
en verzadigd worden (Deut. 11:14-15).

De Heere zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw 
land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uwer 
hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen 
(Deut. 28:12).

En de Heere uw God zal u doen overvloeien in al het werk uwer 
hand, in de vrucht uws buiks en in de vrucht uwer beesten en in de 
vrucht uws lands, ten goede; want de Heere zal wederkeren om Zich 
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over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen 
verblijd heeft; en de Heere zal u doen overvloeien aan goed, in de 
vrucht uws buiks en in de vrucht uwer beesten en in de vrucht uws 
lands; op het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft u te 
zullen geven (Deut. 30:9; 28:11).

Dan zult gij het goud op het stof leggen, en het goud van Ofir bij 
den rotssteen der beken; ja, de Almachtige zal uw overvloedig Goud 
zijn, en uw krachtig Zilver zijn (Job 22:24-25).

En Hij zegent hen, zodat zij zeer vermenigvuldigen, en hun vee 
vermindert Hij niet (Ps. 107:38).

In zijn huis zal have en rijkdom wezen; en zijn gerechtigheid bestaat 
in eeuwigheid (Ps. 112:3).

In haar linkerhand rijkdom en eer (Spr. 3:16b).

Rijkdom en eer is bij Mij; duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn 
vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en Mijn 
inkomen dan uitgelezen zilver (Spr. 8:18-19).

In het huis des rechtvaardigen is een grote schat (Spr. 15:6a).

Dan zal Hij uw zaad waarmede gij het land bezaaid hebt, regen geven, 
en brood van het inkomen des lands, en hetzelve zal vet en smoutig 
zijn; uw vee zal te dien dage in een wijde landouw weiden (Jes. 30:23).

@
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1.11 Over kinderen

En Hij zal u liefhebben en zal u zegenen en u doen vermenigvuldi-
gen; en Hij zal zegenen de vrucht uws buiks (Deut. 7:13a).

En de Heere uw God zal u doen overvloeien in al het werk uwer 
hand, in de vrucht uws buiks (Deut. 30:9a).

Ook zult gij bevinden dat uw zaad menigvuldig wezen zal, en uw 
spruiten als het kruid der aarde (Job 5:25).

Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is een 
beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn 
de zonen der jeugd. Welgelukkig is de man die zijn pijlkoker met 
dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met 
de vijanden spreken zullen in de poort (Ps. 127:3-5).

De Heere zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en 
over uw kinderen (Ps. 115:14).

@

1.12 Een zegen over wat een gelovige heeft

En gij zult den Heere uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw 
water zegenen (Ex. 23:25a).

En gij zult vrolijk zijn over al het goede dat de Heere uw God u en 
uw huis gegeven heeft (Deut. 26:11a).

Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld. 
Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands en de 
vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien en de kudden van 
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uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend 
zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan. De 
Heere zal den zegen gebieden, dat hij met u zij in uw schuren, en in 
alles waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land dat 
u de Heere uw God geven zal (Deut. 28:3-6, 8).

Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed 
veler goddelozen (Ps. 37:16).

De zegen des Heeren, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart 
bij (Spr. 10:22).

Beter is weinig met de vreze des Heeren dan een grote schat en 
onrust daarbij (Spr. 15:16).

Want Hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde den mens die 
goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid 
om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het geve dien die goed 
is voor Gods aangezicht (Pred. 2:26a).

Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn 
arbeid. Dit is een gave Gods (Pred. 3:13).

Ook een iegelijk mens aan denwelken God rijkdom en goederen 
gegeven heeft, en Hij geeft hem de macht om daarvan te eten, en 
om zijn deel te nemen, en om zich te verheugen van zijn arbeid, 
datzelve is een gave Gods. Want hij zal niet veel gedenken aan de 
dagen zijns levens, dewijl hem God verhoort in de blijdschap zijns 
harten (Pred. 5:18-19).

@
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1.13 Zegeningen voor de kinderen van gelovigen

En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die ik u heden 
gebied, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen 
verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft, voor altoos. Och, 
dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen en al Mijn geboden te 
alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen welging 
in eeuwigheid! (Deut. 4:40, 5:29)

De goede zal zijn kindskinderen doen erven, maar het vermogen des 
zondaars is voor den rechtvaardige weggelegd (Spr. 13:22).

In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn 
kinderen een Toevlucht wezen (Spr. 14:26).

Het zaad der rechtvaardigen zal ontkomen (Spr. 11:21b).

De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid; welgelukzalig 
zijn zijn kinderen na hem (Spr. 20:7).

De kinderen Uwer knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor Uw 
aangezicht bevestigd worden (Ps. 102:29).

Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde; het geslacht der oprechten zal 
gezegend worden (Ps. 112:2).

Zijn zaad zal de aarde beërven (Ps. 25:13b).

Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien 
den rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad, zoekende brood. Den 
gansen dag ontfermt hij zich en leent, en zijn zaad is tot zegening 
(Ps. 37:25-26).
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Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw 
kinderen binnen in u (Ps. 147:13).

En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al 
de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen (Jer. 32:39).
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1.14 Zegeningen voor Godvrezende gezinnen

En gij zult bevinden dat uw tent in vrede is; en gij zult uw woning 
verzorgen, en zult niet feilen (Job 5:24).

Zo gij zuiver en recht zijt, gewisselijk zal Hij nu opwaken om uwent-
wil, en Hij zal de woning uwer gerechtigheid volmaken. Uw beginsel 
zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden 
(Job 8:6-7).

Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden 
van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo 
zal zekerlijk die man gezegend worden die den Heere vreest. De 
Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem 
aanschouwen, al de dagen uws levens; en gij zult uw kindskinderen 
zien. Vrede over Israël (Ps. 128:3-6).

Maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen (Spr. 3:33b).

Maar het huis der rechtvaardigen zal bestaan (Spr. 12:7b).

Maar de tent der oprechten zal bloeien (Spr. 14:11b).
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