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Het oude en het nieuwe verbond

Verschillende verbonden
Gen. 6:18

Maar met u zal Ik Mijn verbond
maken; en u moet in de ark gaan

Verbond met Noach

Gen. 9::8-17

Als deze boog in de wolken is, zal Ik
hem zien, en denken aan het eeuwig
verbond tussen God en alle levende
wezens van alle vlees dat op de aarde
is.

Verbond met Noach

Gen. 15:18

Op die dag sloot de HEERE een
verbond met Abram

Verbond met Abraham

Gen 17:2-7

Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij
en u, en u uitermate talrijk maken.

Verbond met Abraham

Gen. 17:9-11

En wat u betreft, u moet Mijn
verbond in acht nemen, u en uw
nageslacht na u,

Verbond met Abraham
en zijn nageslacht

Ex. 2:24

God dacht aan Zijn verbond met
Abraham, met Izak en met Jakob.

Verbond met Abraham,
Isaak en Jacob

Ex. 6:1-7

Ook heb Ik Mijn verbond met hen
gesloten om hun het land Kanaän te
geven

Inhoud van dit verbond

Ex. 19 - 20
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Verbond met Israël (vgl.
Hebr. 8:7-9)
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Lev. 26:25

Dan breng Ik het zwaard over u, dat
de wraak van het verbond voltrekt.

De wraak
verbond

van

het

Num. 25:12

Zie, Ik geef hem Mijn verbond van
vrede: hij, en zijn nageslacht na hem,

Vredesverbond
Pinehas = priester

Num. 25:13

zullen het verbond van het eeuwige
priesterschap hebben,

Verbond van het eeuwig
priesterschap

Hos. 6:7

Zíj hebben echter als Adam het
verbond overtreden.

Overtreding van Adam
(werkverbond?)

Rom. 9:4

Israëlieten zijn zij, van hen is het
zoonschap, de heerlijkheid, de
verbonden,

God maakte met Israël
verbonden (mv)

met

Het nieuwe verbond
Jer. 31:31-34

dat Ik met het huis van Israël en met
het huis van Juda een nieuw verbond
zal sluiten,

Het nieuwe verbond met
Juda en Israël (Hebr. 8:813)

Matt. 26:28;
Mark. 14:24;

Want dit is mijn bloed van het nieuwe
verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden.

Het bloed (van Christus)
van het nieuwe verbond

Ef. 2:12

vreemd aan het burgerschap van
Israël en vreemdelingen van de
verbonden der belofte,

Wij (oorspr. heidenen)
waren
vreemdelingen
aan het verbond.

Hebr. 8:8

dat Ik met het huis van Israël en met
het huis van Juda een nieuw verbond
zal sluiten

“Ik zal” dus in Hebr. nog
toekomstig

Hebr. 9:5

En daarom is Hij middelaar van een
nieuw verbond,

Met het oog op het
ontvangen
van
de
zegeningen
van
de
eeuwige erfenis

Hebr. 10:16

Dit is het verbond dat Ik na die dagen

Toekomstig

Luk. 22:20
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met hen zal maken
2 Sam. 23:5

Hoewel mijn huis zo niet is bij God,
heeft Hij mij toch een eeuwig verbond
gesteld,
met

Met
David
verbond

eeuwig

Num. 18:19

Het is een eeuwig,
bekrachtigd verbond,

zout

Het zoutverbond voor
priesters en levieten

2 Kor. 3:6

die ons ook bekwaam heeft gemaakt
als dienaars van het nieuwe verbond,

Dienstknechten van het
nieuwe verbond (van de
Geest).

De Heer heeft met ons, die tot de Gemeente behoren, geen verbond gesloten.
Wel mogen we genieten van de zegen van het nieuwe verbond.
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