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Genesis 3:15a

15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de 
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; 
….



Genesis 12:7a

7 Toen verscheen YHWH aan Abram en zei: Aan uw 
nageslacht zal Ik dit land geven. …..



Genesis 13:14b-17

14 ….. Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u 
bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het 
westen.

15 Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u 
en uw nageslacht geven.

16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de 
aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen 
tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen 
worden.

17 Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn 
breedte, want Ik zal het u geven.



Genesis 15:4b-6

4 …., maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, 
die zal uw erfgenaam zijn.

5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar 
de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij 
zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.

6 En hij geloofde in YHWH, en Die rekende hem 
dat tot gerechtigheid.



Genesis 15: 18

18 Op die dag sloot YHWH een verbond met Abram, en 
zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van 
de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier 
de Eufraat:



Genesis 16:1-2

1 Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen 
kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische 
slavin, van wie de naam Hagar was.

2 Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, YHWH 
heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen 
kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; 
misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram 
luisterde naar de stem van Sarai.



Genesis 17:5

5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal 
Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte 
van volken maken.



Genesis 17:9

9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u 
moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw 
nageslacht na u, al hun generaties door.



Genesis 17:15-21

15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw 
Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal 
Sara zijn.

16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon 
geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal 
worden; er zullen koningen van volken uit haar 
voortkomen.

17 Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter 
aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een 
honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, 
die negentig jaar is, baren?



Genesis 17:15-21

18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw 
aangezicht mogen leven!

19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon 
baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn 
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond 
voor zijn nageslacht na hem.

20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem 
gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem 
uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij 
verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken.



Genesis 17:15-21

21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de 
zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd 
zal baren.



Genesis 18:14a

14 Zou er iets voor YHWH te wonderlijk zijn? ………



Genesis 18:18-19

18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig 
volk worden, en alle volken van de aarde zullen in 
hem gezegend worden.

19 Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn 
kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de 
weg van YHWH in acht te nemen, door gerechtigheid 
en recht te doen, opdat YHWH over Abraham zal 
brengen wat Hij over hem gesproken heeft.



Genesis 21:12-13

12 Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met 
betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn 
in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar 
stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw 
nageslacht genoemd worden.

13 Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk 
maken, omdat hij uw nageslacht is.



Hebreeën 11:17-19

17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op 
de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de 
beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene
geofferd.

18 Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw 
nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij 
zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de 
doden op te wekken.

19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.



Genesis 22:16-18

16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt YHWH: Omdat u 
dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet 
onthouden hebt,

17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer 
talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het 
zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht 
zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.

18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam 
geweest bent.



Genesis 25:5-6a

5 Abraham gaf alles wat hij had aan Izak,

6 maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham 
had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen 
hij nog leefde, bij zijn zoon Izak vandaan ………



Genesis 25:21

21 Izak bad vurig tot YHWH in het bijzijn van zijn vrouw, 
want zij was onvruchtbaar. En YHWH liet Zich door 
hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger 
werd.



Genesis 26:3b-5

3 …... Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en 
uw nageslacht zal Ik al deze landen geven. Ik zal de 
eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, 
gezworen heb.

4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren 
aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. 
In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden,

5 omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en 
Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn 
verordeningen en Mijn wetten in acht genomen 
heeft.



Genesis 27:29

29 Volken zullen je dienen,

naties zullen zich voor je buigen.

Wees heerser over je broers,

de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen.

Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt,

en gezegend wie jou zegent!



Genesis 28:3-4

3 En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je 
vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte 
van volken zult worden.

4 Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je 
nageslacht met je, zodat je het land waar je 
vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven 
heeft, in bezit krijgt.



Genesis 28:13-14

13 En zie, YHWH stond boven aan die ladder en zei: Ik 
ben YHWH, de God van uw vader Abraham en de God 
van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en 
uw nageslacht geven.

14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde 
en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, 
het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 
worden.



Genesis 32:12

12 U hebt immers gezegd: Ik zal u zéker weldoen en Ik zal 
uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat 
vanwege de menigte niet geteld kan worden!



Genesis 35:11b-12

11 ……Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en 
word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal 
uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam 
voortkomen.

12 Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal 
Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit 
land geven.



Exodus 32:13-14

13 Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw 
dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot 
hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk 
maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land 
waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht 
geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen.

14 Toen kreeg YHWH berouw over het kwaad dat Hij 
gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.



Deuteronomium 9:27

27 Denk aan Uw dienaren, Abraham, Izak en Jakob; 
schenk geen aandacht aan de hardleersheid van dit 
volk, naar zijn goddeloosheid, en naar zijn zonde;



Deuteronomium 9:5 

5 Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de 
oprechtheid van uw hart komt u hun land in om het 
in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid 
van deze volken verdrijft YHWH, uw God, hen van 
voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand 
te doen dat YHWH, uw God, uw vaderen, Abraham, 
Izak en Jakob, gezworen heeft.



1 Korinthe 10:11

11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als 
voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de 
eeuwen gekomen is.



Ruth 4:11-12

11 En heel het volk dat in de poort was en de oudsten 
zeiden: Wij zijn getuigen. Moge YHWH deze vrouw, 
die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die 
beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe 
krachtige daden in Efratha en maak uw naam 
beroemd in Bethlehem.

12 En moge uw huis worden als het huis van Perez, die 
Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat 
YHWH u uit deze jonge vrouw geven zal.



Deuteronomium 23:3-4

3 Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente 
van YHWH komen; zelfs hun nakomelingen van 
de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in 
de gemeente van YHWH komen,

4 vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood 
en water tegemoetgekomen zijn toen u uit Egypte 
wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit 
Pethor in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om 
u te vervloeken.



Handelingen 13:22-23

22 En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David 
voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem 
met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, 
gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen 
wat Ik wil.

23 Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de 
belofte, de Zaligmaker Yeshua doen voortkomen,



2 Samuel 7:12-16

12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen 
ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw 
lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn 
koningschap bevestigen.

13 Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de 
troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.

14 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een 
zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik 
hem terechtwijzen met een stok als van mensen en 
met slagen als van mensenkinderen.



2 Samuël 7:12-16

15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, 
zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor 
uw ogen weggenomen heb.

16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor 
eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker 
zijn.



Openbaring 12:17

17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om 
oorlog te voeren tegen de overigen van haar 
nageslacht, die de geboden van God in acht nemen 
en het getuigenis van Yeshua HaMashiach hebben.



Jesaja 41:8-9

8 Maar u, Israël, Mijn dienaar,

u, Jakob, die Ik heb verkozen,

het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad,

9 u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde,

geroepen uit haar uithoeken,

en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar,

Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.



Jesaja 48:17-19

17 Zo zegt YHWH, uw Verlosser,

de Heilige van Israël:

Ik ben YHWH, uw God,

Die u leert wat nuttig is,

Die u leidt op de weg die u gaan moet.

18 Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden!

Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier

en uw gerechtigheid als de golven van de zee.



Jesaja 48:17-19

19 Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand

en uw nakomelingen als de korrels ervan.

Hun naam zou niet worden uitgeroeid of verdelgd

van voor Mijn aangezicht.



Numeri 26:51

51 Dit was het aantal van de nakomelingen van Israël die 
geteld waren: zeshonderdeenduizend
zevenhonderddertig.



Jeremia 23:7-8

7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt YHWH, dat men 
niet meer zal zeggen: Zo waar YHWH leeft, Die de 
Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte,

8 maar: Zo waar YHWH leeft, Die het nageslacht van 
het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht 
heeft uit het land in het noorden en uit al de landen 
waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in 
hun eigen land.



Romeinen 4:16-17

16 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar 
genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn 
voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet 
alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van 
Abraham is, die een vader is van ons allen,

17 zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van 
vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in 
Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden 
levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof 
zij zijn.



Romeinen 4:20-25

20 En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld 
door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, 
terwijl hij God de eer gaf.

21 Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook 
machtig was te doen wat beloofd was.

22 Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend.

23 Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat 
het hem toegerekend is,



Romeinen 4:20-25

24 maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden 
toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem 
Die Yeshua, onze Heere, uit de doden opgewekt 
heeft,

25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en 
opgewekt om onze rechtvaardiging.



Romeinen 9:6-8

6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, 
want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn 
Israël.

7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij 
allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak 
zal uw nageslacht genoemd worden.

8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen 
van God, maar de kinderen van de belofte worden als 
nageslacht gerekend.



Galaten 3:6-9

6 Zoals Abraham God geloofde en het hem tot 
gerechtigheid werd gerekend.

7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, 
Abrahams kinderen zijn.

8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de 
heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds 
aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken 
gezegend worden.

9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend 
samen met de gelovige Abraham.



Johannes 8:39b

39 …… Yeshua zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen 
was, zou u de werken van Abraham doen.



Mattheüs 8:11-12

11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en 
west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en 
Jakob in het Koninkrijk der hemelen,

12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen 
buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; 
daar zal gejammer zijn en tandengeknars.



Lukas 3:8

8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met 
de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij 
hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat 
God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan 
verwekken.



Ezechiël 36:25-26

25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein 
worden. Van al uw onreinheden en van al uw 
stinkgoden zal Ik u reinigen.

26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe 
geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen 
uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees 
geven.



Lukas 19:9b

9 …… Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, 
omdat ook deze een zoon van Abraham is.



Jeremia 31:16b-17

16 ….. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen,

17 en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt YHWH,

uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.



Jesaja 53:10

10 Maar het behaagde YHWH Hem te verbrijzelen, Hij 
heeft Hem ziek gemaakt.

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal 
hebben,

zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;

het welbehagen van YHWH zal door Zijn hand 
voorspoedig zijn.


