
Hebben Yeshua, Paulus, Petrus of Johannes de Apocrypha geciteerd ?
Bijbel Text Apochrypha Text

Mat 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven Henoch 5:7 De uitverkorenen zullen licht, vreugde en vrede bezitten, en zij 
zullen de aarde beërven

Joh 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den 
Zoon gegeven

Henoch 69:27 het belangrijkste deel van het oordeel was aan hem, de Zoon des 
mensen, toegewezen

Mat 19:29 en het eeuwige leven beërven Henoch 40:9 degenen die het eeuwige leven zullen beërven

Luk 6:24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg Henoch 94:8 Wee u die rijk bent, want op uw rijkdom hebt u vertrouwd; maar van 
uw rijkdommen zult u verwijderd worden

Mat 19:28 dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf 
geslachten Israels Henoch 108:12 Ik zal elk van hen op een troon van glorie plaatsen

Mat 26:24 maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden 
wordt Henoch 38:2

Waar zal de woonplaats van zondaars zijn. . . die de Heer der 
geesten hebben verworpen. Het zou beter voor ze zijn geweest als 
ze nooit waren geboren

Mat 23:37 hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, 
gelijkerwijs een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugels 2 Esdras 1:30 Ik verzamelde je zoals een kip haar kuikens verzamelt onder haar 

vleugels

Mat 7:12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij 
hun ook alzo

Tobit 4:15 Wat je haat, doe anderen niet aan

Mat 7:16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen Sirach 27:6 Zijn vruchten onthullen de cultivatie van een boom

Luk 1:52 Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij 
verhoogd Sirach 10:14 De Heer werpt de tronen van heersers omver en troont de nederigen 

in hun plaats

1 Th 5:1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van 
node, dat men u schrijve Wijsheid zij (wijsheid) heeft voorkennis van tekenen en wonderen en van de 

uitkomst van seizoenen en tijden

1 Pet 1:7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het 
goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt Wijsheid 3:5-6 omdat God ze op de proef stelde en vond dat ze zichzelf waardig 

waren; als goud in de oven probeerde hij ze

Opb 1:4 genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; 
en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn Tobit 12:15 Ik ben Raphael, een van de zeven engelen die klaar staan en 

binnengaan voor de glorie van de Heer

Heb 11:5 daarom dat hem (Henoch) God weggenomen had; want voor zijn 
wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde Sirach 44:16 Henoch behaagde de Heer en werd opgenomen, een voorbeeld van 

berouw voor alle generaties

Efe 
6:13-17

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan 
in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw 
lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met 
bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende 
het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult 
kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des 
Geestes, hetwelk is Gods Woord. 

Wijsheid 5:17-20

De Heer zal zijn ijver als zijn hele wapenrusting nemen en de hele 
schepping bewapenen om zijn vijanden af te weren; hij zal 
gerechtigheid aantrekken als een borstharnas, en onpartijdige 
gerechtigheid dragen als een helm; hij zal heiligheid nemen als een 
onoverwinnelijk schild, en strenge toorn scherpen voor een zwaard, 
en de schepping zal zich bij hem voegen om te vechten tegen zijn 
waanzinnige vijanden


