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GENESIS – CHAPTER 2
1 Thus the heavens and the earth were
finished, and all the host of them.
2 And on the seventh day God ended his work
which he had made; and he rested on the
seventh day from all his work which he had
made.
3 And God blessed the seventh day, and
sanctified it: because that in it he had rested
from all his work which God created and made.
4 These are the generations of the heavens and
of the earth when they were created, in the day
that the LORD God made the earth and the
heavens,
5 And every plant of the field before it was in
the earth, and every herb of the field before it
grew: for the LORD God had not caused it to
rain upon the earth, and there was not a man
to till the ground.
6 But there went up a mist from the earth, and
watered the whole face of the ground.
7 And the LORD God formed man of the dust of
the ground, and breathed into his nostrils the
breath of life; and man became a living soul.
8 And the LORD God planted a garden eastward
in Eden; and there he put the man whom he
had formed.
9 And out of the ground made the LORD God to
grow every tree that is pleasant to the sight,
and good for food; the tree of life also in the
midst of the garden, and the tree of knowledge
of good and evil.
10 And a river went out of Eden to water the
garden; and from thence it was parted, and
became into four heads.
11 The name of the first is Pison: that is it
which compasseth the whole land of Havilah,
where there is gold;
12 And the gold of that land is good:
there is bdellium and the onyx stone.

1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en
al hun heir.
2 Als nu God op den zevenden dag volbracht
had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij
gerust op den zevenden dag van al Zijn werk,
dat Hij gemaakt had.
3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en
dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust
heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen
had, om te volmaken.
4 Dit zijn de geboorten des hemels en der
aarde, als zij geschapen werden; ten dage als
de HEERE God de aarde en den hemel maakte.
5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde
was, en al het kruid des velds, eer het
uitsproot; want de HEERE God had niet doen
regenen op de aarde, en er was geen mens
geweest, om den aardbodem te bouwen.
6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde,
en bevochtigde den gansen aardbodem.
7 En de HEERE God had den mens geformeerd
uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten
geblazen den adem des levens; alzo werd de
mens tot een levende ziel.
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in
Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar
den mens, dien Hij geformeerd had.
9 En de HEERE God had alle geboomte uit het
aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het
gezicht, en goed tot spijze; en den boom des
levens in het midden van den hof, en de boom
der kennis des goeds en des kwaads.
10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om
dezen hof te bewateren; en werd van daar
verdeeld, en werd tot vier hoofden.
11 De naam der eerste rivier is Pison; deze is
het, die het ganse land van Havila omloopt,
waar het goud is.
12 En het goud van dit land is goed; daar is
ook bedolah, en de steen sardonix.

13 And the name of the second river is Gihon:
the same is it that compasseth the whole land
of Ethiopia
14 And the name of the third river is Hiddekel:
that is it which goeth toward the east of
Assyria. And the fourth river is Euphrates.
15 And the LORD God took the man, and put
him into the garden of Eden to dress it and to
keep it.
16 And the LORD God commanded the man,
saying, Of every tree of the garden thou
mayest freely eat:
17 But of the tree of the knowledge of good
and evil, thou shalt not eat of it: for in the day
that thou eatest thereof thou shalt surely die.
18 And the LORD God said, It is not good that
the man should be alone; I will make him an
help meet for him.
19 And out of the ground the LORD God formed
every beast of the field, and every fowl of the
air; and brought them unto Adam to see what
he would call them: and whatsoever Adam
called every living creature, that was the name
thereof.
20 And Adam gave names to all cattle, and to
the fowl of the air, and to every beast of the
field; but for Adam there was not found an help
meet for him.
21 And the LORD God caused a deep sleep to
fall upon Adam, and he slept: and he took one
of his ribs, and closed up the flesh instead
thereof;
22 And the rib, which the LORD God had taken
from man, made he a woman, and brought her
unto the man.
23 And Adam said, This is now bone of my
bones, and flesh of my flesh: she shall be called
Woman, because she was taken out of Man.
24 Therefore shall a man leave his father and
his mother, and shall cleave unto his wife: and
they shall be one flesh.
25 And they were both naked, the man and his
wife, and were not ashamed.

13 En de naam der tweede rivier is Gihon; deze
is het, die het ganse land Cusch omloopt.
14 En de naam der derde rivier is Hiddekel;
deze is gaande naar het oosten van Assur. En
de vierde rivier is Frath.
15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette
hem in den hof van Eden, om dien te bouwen,
en dien te bewaren.
16 En de HEERE God gebood den mens,
zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij
vrijelijk eten;
17 Maar van den boom der kennis des goeds
en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood
sterven.
18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is
niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem
een hulpe maken, die als tegen hem over zij.
19 Want als de HEERE God uit de aarde al het
gedierte des velds, en al het gevogelte des
hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot
Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en
zo als Adam alle levende ziel noemen zoude,
dat zou haar naam zijn.
20 Zo had Adam genoemd de namen van al het
vee, en van het gevogelte des hemels, en van
al het gedierte des velds; maar voor den mens
vond hij geen hulpe, die als tegen hem over
ware.
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap
op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een
van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe
met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij
van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij
bracht haar tot Adam.
23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van
mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal
haar Manninne heten, omdat zij uit den man
genomen is.
24 Daarom zal de man zijn vader en zijn
moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en
zij zullen tot een vlees zijn.
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn
vrouw; en zij schaamden zich niet.

GENESIS – CHAPTER 3
1 Now the serpent was more subtil than any
beast of the field which the LORD God had
made. And he said unto the woman, Yea, hath
God said, Ye shall not eat of every tree of the
garden?
2 And the woman said unto the serpent, We
may eat of the fruit of the trees of the garden:
3 But of the fruit of the tree which is in the
midst of the garden, God hath said, Ye shall not
eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
4 And the serpent said unto the woman, Ye
shall not surely die:
5 For God doth know that in the day ye eat
thereof, then your eyes shall be opened, and ye
shall be as gods, knowing good and evil.
6 And when the woman saw that the
tree was good for food, and that it was pleasant
to the eyes, and a tree to be desired to
make onewise, she took of the fruit thereof,
and did eat, and gave also unto her husband
with her; and he did eat.
7 And the eyes of them both were opened, and
they knew that they were naked; and they
sewed fig leaves together, and made
themselves aprons.
8 And they heard the voice of the LORD God
walking in the garden in the cool of the day:
and Adam and his wife hid themselves from the
presence of the LORD God amongst the trees of
the garden.
9 And the LORD God called unto Adam, and
said unto him, Where artthou?
10 And he said, I heard thy voice in the
garden, and I was afraid, because I was naked;
and I hid myself.
11 And he said, Who told thee that
thou wast naked? Hast thou eaten of the tree,
whereof I commanded thee that thou shouldest
not eat?
12 And the man said, The woman whom thou
gavest to be with me, she gave me of the tree,
and I did eat.
13 And the LORD God said unto the woman,
What is this that thou hast done? And the
woman said, The serpent beguiled me, and I
did eat.

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte
des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had;
en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God
gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen
boom dezes hofs?
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de
vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
3 Maar van de vrucht des booms, die in het
midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult
van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij
niet sterft.
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden
zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan
eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij
zult als God wezen, kennende het goed en het
kwaad.
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot
spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja,
een boom, die begeerlijk was om verstandig te
maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij
gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij
werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij
hechtten vijgeboombladeren samen, en
maakten zich schorten.
8 En zij hoorden de stem van den HEERE God,
wandelende in den hof, aan den wind des
daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw
voor het aangezicht van den HEERE God, in het
midden van het geboomte des hofs.
9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot
hem: Waar zijt gij?
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof,
en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom
verborg ik mij.
11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen
gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien
boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij
daarvan niet eten zoudt?
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij
gegeven hebt, die heeft mij van dien boom
gegeven, en ik heb gegeten.
13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is
dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De
slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

14 And the LORD God said unto the serpent,
Because thou hast done this, thou art cursed
above all cattle, and above every beast of the
field; upon thy belly shalt thou go, and dust
shalt thou eat all the days of thy life:
15 And I will put enmity between thee and the
woman, and between thy seed and her seed; it
shall bruise thy head, and thou shalt bruise his
heel.
16 Unto the woman he said, I will greatly
multiply thy sorrow and thy conception; in
sorrow thou shalt bring forth children; and thy
desire shall be to thy husband, and he shall rule
over thee.
17 And unto Adam he said, Because thou hast
hearkened unto the voice of thy wife, and hast
eaten of the tree, of which I commanded thee,
saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the
ground for thy sake; in sorrow shalt thou
eat of it all the days of thy life;
18 Thorns also and thistles shall it bring forth
to thee; and thou shalt eat the herb of the
field;
19 In the sweat of thy face shalt thou eat
bread, till thou return unto the ground; for out
of it wast thou taken: for dust thou art, and
unto dust shalt thou return.
20 And Adam called his wife's name Eve;
because she was the mother of all living.
21 Unto Adam also and to his wife did the
LORD God make coats of skins, and clothed
them.
22 And the LORD God said, Behold, the man is
become as one of us, to know good and evil:
and now, lest he put forth his hand, and take
also of the tree of life, and eat, and live for
ever:
23 Therefore the LORD God sent him forth from
the garden of Eden, to till the ground from
whence he was taken.
24 So he drove out the man; and he placed at
the east of the garden of Eden Cherubims, and
a flaming sword which turned every way, to
keep the way of the tree of life.

14 Toen zeide de HEERE God tot die slang:
Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt
boven al het vee, en boven al het gedierte des
velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij
eten, al de dagen uws levens.
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en
tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en
tussen haar zaad; datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de verzenen
vermorzelen.
16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer
vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer
dracht; met smart zult gij kinderen baren; en
tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over
u heerschappij hebben.
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd
hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien
boom gegeten, waarvan Ik u gebood,
zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het
aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart
zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
18 Ook zal het u doornen en distelen
voortbrengen, en gij zult het kruid des velds
eten.
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood
eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl
gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en
gij zult tot stof wederkeren.
20 Voorts noemde Adam den naam zijner
vrouw Heva, omdat zij een moeder aller
levenden is.
21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn
vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.
22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is
geworden als Onzer een, kennende het goed en
het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet
uitsteke, en neme ook van den boom des
levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof
van Eden, om den aardbodem te bouwen,
waaruit hij genomen was.
24 En Hij dreef den mens uit; en stelde
cherubim tegen het oosten des hofs van Eden,
en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich
omkeerde, om te bewaren den weg van den
boom des levens.

JOB – CHAPTER 1
1 There was a man in the land of Uz, whose
name was Job; and that man was perfect and
upright, and one that feared God, and
eschewed evil.
2 And there were born unto him seven sons
and three daughters.
3 His substance also was seven thousand
sheep, and three thousand camels, and five
hundred yoke of oxen, and five hundred she
asses, and a very great household; so that this
man was the greatest of all the men of the
east.
4 And his sons went and feasted in
their houses, every one his day; and sent and
called for their three sisters to eat and to drink
with them.
5 And it was so, when the days of their feasting
were gone about, that Job sent and sanctified
them, and rose up early in the morning, and
offered burnt offerings according to the number
of them all: for Job said, It may be that my
sons have sinned, and cursed God in their
hearts. Thus did Job continually.
6 Now there was a day when the sons of God
came to present themselves before the LORD,
and Satan came also among them.
7 And the LORD said unto Satan, Whence
comest thou? Then Satan answered the LORD,
and said, From going to and fro in the earth,
and from walking up and down in it.
8 And the LORD said unto Satan, Hast thou
considered my servant Job, that there is none
like him in the earth, a perfect and an upright
man, one that feareth God, and escheweth evil?
9 Then Satan answered the LORD, and said,
Doth Job fear God for nought?
10 Hast not thou made an hedge about him,
and about his house, and about all that he hath
on every side? thou hast blessed the work of
his hands, and his substance is increased in the
land.
11 But put forth thine hand now, and touch all
that he hath, and he will curse thee to thy face.
12 And the LORD said unto Satan, Behold, all
that he hath is in thy power; only upon himself
put not forth thine hand. So Satan went forth
from the presence of the LORD.

1 Er was een man in het land Uz, zijn naam
was Job; en dezelve man was oprecht, en
vroom, en godvrezende, en wijkende van het
kwaad.
2 En hem werden zeven zonen en drie
dochteren geboren.
3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen,
en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk
ossen, en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn
dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter
was dan al die van het oosten.
4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden
in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen,
en nodigden hun drie zusteren, om met hen te
eten en te drinken.
5 Het geschiedde dan, als de dagen der
maaltijden omgegaan waren, dat Job
henenzond, en hen heiligde en des morgens
vroeg opstond, en brandofferen offerde naar
hun aller getal; want Job zeide: Misschien
hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun
hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen.
6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods
kwamen, om zich voor den HEERE te stellen,
dat de satan ook in het midden van hen kwam.
7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar
komt gij? En de satan antwoordde den HEERE,
en zeide: Van om te trekken op de aarde, en
van die te doorwandelen.
8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij
ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want
niemand is op de aarde gelijk hij, een man
oprecht en vroom, godvrezende en wijkende
van het kwaad.
9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en
zeide: Is het om niet, dat Job God vreest?
10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor
hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft
rondom? Het werk zijner handen hebt Gij
gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken
in den lande.
11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan
alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw
aangezicht zal zegenen?
12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al
wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem
strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van
het aangezicht des HEEREN.

13 And there was a day when his sons and his
daughters were eating and drinking wine in
their eldest brother's house:
14 And there came a messenger unto Job,
and said, The oxen were plowing, and the
asses feeding beside them:
15 And the Sabeans fell upon them, and took
them away; yea, they have slain the servants
with the edge of the sword; and I only am
escaped alone to tell thee.
16 While he was yet speaking, there came
also another, and said, The fire of God is fallen
from heaven, and hath burned up the sheep,
and the servants, and consumed them; and I
only am escaped alone to tell thee.
17 While he was yet speaking, there came
also another, and said, The Chaldeans made
out three bands, and fell upon the camels, and
have carried them away, yea, and slain the
servants with the edge of the sword; and I
only am escaped alone to tell thee.
18 While he was yet speaking, there came
also another, and said, Thy sons and thy
daughters were eating and drinking wine in
their eldest brother's house:
19 And, behold, there came a great wind from
the wilderness, and smote the four corners of
the house, and it fell upon the young men,
and they are dead; and I only am escaped
alone to tell thee.
20 Then Job arose, and rent his mantle, and
shaved his head, and fell down upon the
ground, and worshipped,
21 And said, Naked came I out of my
mother's womb, and naked shall I return
thither: the LORD gave, and the LORD hath
taken away; blessed be the name of the
LORD.
22 In all this Job sinned not, nor charged God
foolishly.

13 Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn
dochteren aten, en wijn dronken in het huis van
hun broeder, den eerstgeborene.
14 Dat een bode tot Job kwam, en zeide: De
runderen waren ploegende, en de ezelinnen
weidende aan hun zijden.
15 Doch de Sabeërs deden een inval, en namen
ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des
zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om
het u aan te zeggen.
16 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en
zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel, en
ontstak onder de schapen en onder de jongeren,
en verteerde ze; en ik ben maar alleen
ontkomen, om het u aan te zeggen.
17 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en
zeide: De Chaldeeën stelden drie hopen, en
vielen op de kemelen aan, en namen ze, en
sloegen de jongeren met de scherpte des
zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om
het u aan te zeggen.
18 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en
zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en
dronken wijn, in het huis van hun broeder, den
eerstgeborene;
19 En zie, een grote wind kwam van over de
woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het
huis, en het viel op de jongelingen, dat ze
stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om
het u aan te zeggen.
20 Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel,
en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en
boog zich neder;
21 En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders
buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen
wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de
HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij
geloofd!
22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef
Gode niets ongerijmds toe.

LUKE – CHAPTER 15
1 Then drew near unto him all the publicans
and sinners for to hear him.
2 And the Pharisees and scribes murmured,
saying, This man receiveth sinners, and eateth
with them.
3 And he spake this parable unto them,
saying,
4 What man of you, having an hundred sheep,
if he lose one of them, doth not leave the
ninety and nine in the wilderness, and go after
that which is lost, until he find it?
5 And when he hath found it, he layeth it on
his shoulders, rejoicing.
6 And when he cometh home, he calleth
together his friends and neighbours, saying
unto them, Rejoice with me; for I have found
my sheep which was lost.
7 I say unto you, that likewise joy shall be in
heaven over one sinner that repenteth, more
than over ninety and nine just persons, which
need no repentance.
8 Either what woman having ten pieces of
silver, if she lose one piece, doth not light a
candle, and sweep the house, and seek
diligently till she find it?
9 And when she hath found it, she
calleth her friends and her neighbours
together, saying, Rejoice with me; for I have
found the piece which I had lost.
10 Likewise, I say unto you, there is joy in the
presence of the angels of God over one sinner
that repenteth.
11 And he said, A certain man had two sons:
12 And the younger of them said to his father,
Father, give me the portion of goods that
falleth to me. And he divided unto
them hisliving.
13 And not many days after the younger son
gathered all together, and took his journey
into a far country, and there wasted his
substance with riotous living.
14 And when he had spent all, there arose a
mighty famine in that land; and he began to
be in want.
15 And he went and joined himself to a citizen
of that country; and he sent him into his fields
to feed swine.

1 En al de tollenaars en de zondaars naderden
tot Hem, om Hem te horen.
2 En de Farizeën en de Schriftgeleerden
murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de
zondaars, en eet met hen.
3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
4 Wat mens onder u, hebbende honderd
schapen; en een van die verliezende, verlaat niet
de negen en negentig in de woestijn, en gaat
naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op
zijn schouders, verblijd zijnde.
6 En te huis komende, roept hij de vrienden en
de geburen samen, zeggende tot hen: Weest
blijde met mij; want ik heb mijn schaap
gevonden, dat verloren was.
7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in
den hemel over een zondaar, die zich bekeert,
meer dan over negen en negentig
rechtvaardigen, die de bekering niet van node
hebben.
8 Of wat vrouw, hebbende tien penningen,
indien zij een penning verliest, ontsteekt niet
een kaars, en keert het huis met bezemen, en
zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt?
9 En als zij dien gevonden heeft, roept zij de
vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende:
Weest blijde met mij; want ik heb den penning
gevonden, dien ik verloren had.
10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de
engelen Gods over een zondaar, die zich
bekeert.
11 En Hij zeide: Een zeker mens had twee
zonen.
12 En de jongste van hen zeide tot den vader:
Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij
toekomt. En hij deelde hun het goed.
13 En niet vele dagen daarna, de jongste zoon,
alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in
een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed
doorgebracht, levende overdadiglijk.
14 En als hij het alles verteerd had, werd er een
grote hongersnood in datzelve land, en hij begon
gebrek te lijden.
15 En hij ging heen, en voegde zich bij een van
de burgers deszelven lands; en die zond hem op
zijn land om de zwijnen te weiden.

16 And he would fain have filled his belly with
the husks that the swine did eat: and no man
gave unto him.
17 And when he came to himself, he said, How
many hired servants of my father's have bread
enough and to spare, and I perish with hunger!
18 I will arise and go to my father, and will say
unto him, Father, I have sinned against heaven,
and before thee,
19 And am no more worthy to be called thy son:
make me as one of thy hired servants.
20 And he arose, and came to his father. But
when he was yet a great way off, his father saw
him, and had compassion, and ran, and fell on
his neck, and kissed him.
21 And the son said unto him, Father, I have
sinned against heaven, and in thy sight, and am
no more worthy to be called thy son.
22 But the father said to his servants, Bring forth
the best robe, and put it on him; and put a ring
on his hand, and shoes on his feet:
23 And bring hither the fatted calf, and kill it;
and let us eat, and be merry:
24 For this my son was dead, and is alive again;
he was lost, and is found. And they began to be
merry.
25 Now his elder son was in the field: and as he
came and drew nigh to the house, he heard
musick and dancing.
26 And he called one of the servants, and asked
what these things meant.
27 And he said unto him, Thy brother is come;
and thy father hath killed the fatted calf, because
he hath received him safe and sound.
28 And he was angry, and would not go in:
therefore came his father out, and intreated him.
29 And he answering said to his father, Lo, these
many years do I serve thee, neither transgressed
I at any time thy commandment: and yet thou
never gavest me a kid, that I might make merry
with my friends:
30 But as soon as this thy son was come, which
hath devoured thy living with harlots, thou hast
killed for him the fatted calf.
31 And he said unto him, Son, thou art ever with
me, and all that I have is thine.
32 It was meet that we should make merry, and
be glad: for this thy brother was dead, and is
alive again; and was lost, and is found.

16 En hij begeerde zijn buik te vullen met den
draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf
hem dien.
17 En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide
hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben
overvloed van brood, en ik verga van honger!
18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en
ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb
gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon
genaamd te worden; maak mij als een van uw
huurlingen.
20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En
als hij nog ver van hem was, zag hem zijn
vader, en werd met innerlijke ontferming
bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn
hals, en kuste hem.
21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb
gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en
ben niet meer waardig uw zoon genaamd te
worden.
22 Maar de vader zeide tot zijn
dienstknechten: Brengt hier voor het beste
kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een
ring aan zijn hand, en schoenen aan de
voeten;
23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het;
en laat ons eten en vrolijk zijn.
24 Want deze mijn zoon was dood, en is
weder levend geworden; en hij was verloren,
en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te
zijn.
25 En zijn oudste zoon was in het veld; en als
hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij
het gezang en het gerei,
26 En tot zich geroepen hebbende een van de
knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.
27 En deze zeide tot hem: Uw broeder is
gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf
geslacht, omdat hij hem gezond weder
ontvangen heeft.
28 Maar hij werd toornig, en wilde niet
ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad
hem.
29 Doch hij, antwoordende, zeide tot den
vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb
nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij
nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn
vrienden mocht vrolijk zijn.
30 Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw
goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt
gij hem het gemeste kalf geslacht.
31 En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij
mij, en al het mijne is uwe.
32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn;
want deze uw broeder was dood, en is weder
levend geworden; en hij was verloren, en is
gevonden.

