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exodus 20 de tien geboden - de tien geboden voorgelezen uit de nieuwe bijbelvertaling de luisterbijbel elk bijbelboek als
een afspeellijst elk bijbelboek van de bijbel wordt gesorteerd in een afspeellijst op dit, exodus 20 oude testament
statenvertaling online - 1 toen sprak god al deze woorden zeggende 2 ik ben de heere uw god die u uit egypteland uit het
diensthuis uitgeleid heb 3 gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben 4 gij zult u geen gesneden beeld noch
enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is noch van hetgeen onder op de aarde is noch van hetgeen in de
wateren onder de aarde is, bol com tien klinkende woorden w r van der zee - tien klinkende woorden bindwijze overig
eenmaal hebben de tien geboden een volk als muziek in de oren geklonken uitleg van de tien geboden exodus 20 vers 1 tot
17 auteur w r van der zee taal nederlands schrijf een review e mail deze pagina bekijk video auteur uitleg van de tien
geboden exodus 20 vers 1 tot 17, ex 20 1 17 vertaalaantekeningen nbv nl nederlands - tien geboden of tien woorden ex
20 1 17 speciaal daarmee wordt dan gesuggereerd dat isra l in het voorafgaande deel van exodus al helemaal bekend was
met de heer en nu het nieuws krijgt dat de heer ook god is dat is echter niet het geval tot nu toe heeft isra l deze bijzondere
god slechts indirect leren kennen vooral door, de tien geboden in exodus 20 en deuteronomium 5 - de module
vertaalaantekeningen van nbv nl bevat vertaalaantekeningen en achtergrondinfo bij de nieuwe bijbelvertaling nbv nbv nl is
een site van het nederlands bijbelgenootschap de tien geboden in exodus 20 en deuteronomium 5 vertaalaantekeningen
nbv nl nederlands bijbelgenootschap, de tien woorden joods christelijke dialoog nl - exodus 20 1 17 de tien woorden
door dodo van uden 1 de tien geboden woorden worden in verschillende tradities verschillend geteld het belangrijkste
verschil tussen de joodse en christelijke telling is dat de joodse traditie vers 2 ik, dit zijn de tien geboden in gewone taal
lees ze hier - tien geboden in gewone taal begrijpelijk voor iedereen zijn de tien geboden achterhaald hier zijn de tien
geboden in gewone taal begrijpelijk voor iedereen lees de tien geboden hier tien geboden in gewone taal god spreekt ook
vandaag tot jou en zegt ik ben de heere jouw god en vader die je van de straf van de zonde bevrijd heeft
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