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‘n Werk wat Dawid aan die Ammoniete nadat hy Rabba ingeneem het
Hulle, die vertrooide gemeente, sal oorkant die riviere van Kus aan die Here
offer, sê die profeet.
Sallum se beroep. Sy vrou was ‘n profetes in die tyd toe hulle weer die
wetboek ontdek het
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Hulle ry op renperde om die koning se wet in die vestingstad Susan uit te
vaardig.
Job sê dat hy hom nie deur ‘n ander se vrou laat verlei het of selfs dít na sy
buurman se deur gedoen het nie
Op hierdie wyse wil Jakob vir Esau volg
Baäl-Ganan uit Geder was in beheer van die olywe en wildevye in die hier
gegroei het
By hierdie spruit het Elia profete geslag
‘n Wysheid:hy wat dítn met die regte antwoorde doen, soen die lippe.
Tirus se skepe se dek bevat ivoor, wat in hierdie basis ingelê is, sê Esegiël.
Pilatus vra of hy aan hierdie volk behoort.
Elisa se bynaam vir koning Joram as hy hom wil doodmaak.
Salomo sê dat ‘n land gelukkig as as sy koning hierdie status het
Ook hulle het gejuig toe die fondament van die tempel gelê is.
Mense wat dit nie die moeite werd ag om God so te hou nie, het Hy
oorgegee aan ‘n slegte gesindheid
Isak gee die plek hierdie naam omdat hulle water daar gekry het
Gooi dit saam met die krop by die altaar as julle duiwe bring as brandoffer.
Hier moet die volk die grens my Moab oorsteek.
‘n Ander naam vir konings, maar die dissipels moet eerder mekaar dien.
Van hierdie ete het Ahasveros woedend opgestaan
Diensknegte, dit is die verkeerde manier om julle here te dien
Safan se werk. Hy het die wetboek aan die koning voorgelees.
Hy het sy oorsprong in heuning in ‘n dier se karkas
As hy sondig, moet hy onder andere sy hand op die kop van ‘n bok lê en
hom slag
Hierdie (badwater vir ‘n blinde) se naam beteken: Uitgestuur
Uit vrees vir sy pa het Gideon in hierdie tyd die altaar afgebreek.
Sanballat stuur sy dienaar met só ‘n brief in sy hand om te verklaar dat hulle
nie wil rebelleer nie
Al is sy gewas, sy sal weer in die modder rol, skryf die apostel.
Jy kan nie deur jou te bekommer, hierdie afstand by jou lengte voeg nie!
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Josef sê aan die volk dat hy grond gekoop het. En gee aan hulle ook hierdie
noodsaaklike
Hulle wat vir hierdie god ‘n tafel dek, is bestem vir die swaard, profeteer
Jesaja
Benhadad laat Agab toe om dit met die winkelstrate te doen.
‘n Luukse klip in die tuin van Ahasveros
Moenie die manna verwar omdat dit soos hierdie “water” op die grond lê
nie!
Self die jakkals gee hom die speen om te laat drink, maar die volk het wreed
geword, kla die profeet
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Hulle het die man van hoë aansien gehaat en die gesantsakp moes sê dat
hulle hom nie as koning wou hê nie.
Nebukadnesar sien hierdie heilige uit die hemel neerdaal.
Rigter Tola se oupa
Die Atheners kla dat Paulus vreemde dinge hierheen bring.
My siel wag meer op die Here as hulle op die more.
Onrein, al herkou hy.
2300 hiervan moet verstryk, dan sal die tempel herstel word
Josua laat Josef toe om hier vir hom bolyplek oop te kap.
Die Here het hierdie stad aan Lot as besitting gegee
Sterfplek van Joram
Kreta se hawe het in hierdie rigting oopgelê.
Twee maal sê die Here in Jeremia dat die afgode die voorwerp hiervan is
omdat hulle nietig is
Hy het Paulus aan die hand gebyt
Sing saam: Loof die Here wat hierdie vertrekke in die waters bou!
Pottebakkers, afstammelinge van Juda, het in hierdie dorp gewoon
Jesus gee sy dissipels mag om op hierdie insekte te trap
Wyse woord: as dit uitkom, is dit ‘n lewensboom.
Menasse is in hierdie man se tuin begrawe
‘n Stad wat Rehabeam opgebou het
Hy was stom soos ‘n lam wat stom is voor die persoon wat dít met hom
doen.
Dít sal met die olyfberg gedoen word, van oos na wes, sê die profeet
Uit eerbied vir die Here mag jy hierdie persoon nie vloek nie, beveel Moses.
Hierdie eienskap het gemaak dat Simeon en Levi beeste vermink
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