
Begeerlijkheden   Schrift - Lust Scriptures  

Exodus 15:9 De vijand zeide: Ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal den 
buit  delen,  mijn  ziel  zal  van  hen  vervuld  worden,  ik  zal  mijn  zwaard 
uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien.

Exodus 18:21 Doch zie gij om, onder al het volk, naar kloeke mannen, God 
vrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende; stel ze over hen, 
oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, 
oversten der tienen.

Exodus 20:14 Gij zult niet echtbreken.
Exodus 20:17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren 

uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch 
zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Numeri 11:4 En het gemene volk, dat in het midden van hen was, werd met 
lust bevangen; daarom zo weenden ook de kinderen Israels wederom, en 
zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?

Deuteronomium 5:21 En gij zult niet begeren uws naasten vrouw; en gij zult 
u niet laten gelusten uws naasten huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, 
noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten 
is.

Deuteronomium 12:20 Wanneer de HEERE, uw God, uw landpale zal verwijd 
hebben, gelijk als Hij  tot u gesproken heeft,  en gij  zeggen zult:  Ik zal 
vlees eten; dewijl uw ziel lust heeft vlees te eten, zo zult gij vlees eten, 
naar allen lust uwer ziel.

Deuteronomium 22:22 Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij 
eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man, die 
bij de vrouw gelegen heeft, en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israel 
wegdoen.

Jozua  7:21  Want  ik  zag  onder  den  roof  een  schoon  sierlijk  Babylonisch 
overkleed, en tweehonderd sikkelen zilvers, en een gouden tong, welker 
gewicht was vijftig sikkelen; en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze; en 
zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver 
daaronder.

Psalmen 10:3 Want de goddeloze roemt over den wens zijner ziel; hij zegent 
den gierigaard, hij lastert den HEERE.

Psalmen 78:18 En zij verzochten God in hun hart, begerende spijs naar hun 
lust.

Psalmen 78:30 Zij waren nog niet vervreemd van hun lust; hun spijs was nog 
in hun mond,

Psalmen 81:13 Dies heb Ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, 
dat zij wandelden in hun raadslagen.

Psalmen  106:14  Maar  zij  werden  belust  met  lust  in  de  woestijn,  en  zij 



verzochten God in de wildernis.
Psalmen 119:36 Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid.
Spreuken 1:19 Zo zijn de paden van een iegelijk, die gierigheid pleegt; zij zal 

de ziel van haar meester vangen.
Spreuken 6:25 Begeer haar schoonheid niet in uw hart,  en laat ze u niet 

vangen met haar oogleden.
Spreuken  15:27  Die  gierigheid  pleegt,  beroert  zijn  huis;  maar  die 

geschenken haat, zal leven.
Spreuken  21:25,26  De  begeerte  des  luiaards  zal  hem  doden,  want  zijn 

handen weigeren te werken. 26 Den gansen dag begeert hij begeerlijke 
dingen; maar de rechtvaardige zal geven, en niet inhouden.

Spreuken  28:16  Een  vorst,  die  van  alle  verstand  gebrek  heeft,  is  ook 
veelvoudig in verdrukkingen;  maar die de gierigheid haat, zal de dagen 
verlengen.

Jesaja  56:11  En  deze  honden  zijn  sterk  van  begeerte,  zij  kunnen  niet 
verzadigd worden, ja, het zijn herders, die niet verstaan kunnen; zij allen 
keren zich naar hun weg, elkeen naar zijn gewin, elk uit zijn einde.

Jesaja 57:17 Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en 
sloeg hen; Ik verborg Mij, en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig 
henen in den weg huns harten.

Jeremia 6:13 Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe pleegt een 
ieder  van hen gierigheid,  en van den profeet  aan tot  den priester  toe 
bedrijft een ieder van hen valsheid.

Jeremia 22:17 Maar uw ogen en uw hart zijn niet dan op uw gierigheid, en 
op onschuldig bloed, om dat te vergieten, en op verdrukking en overlast, 
om die te doen.

Jeremia  51:13  Gij,  die  aan  vele  wateren  woont,  die  machtig  zijt  van 
schatten! uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.

Ezechiël 6:9 Dan zullen uw ontkomenen Mijner gedenken onder de heidenen, 
waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat Ik verbroken ben door 
hun hoerachtig hart, dat van Mij afgeweken is, en door hun ogen, die hun 
drekgoden nahoereren; en zij zullen een walging aan zichzelven hebben 
over de boosheden, die zij in al hun gruwelen gedaan hebben.

Ezechiël 14:4,5 Daarom spreek met hen, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere 
HEERE: Een ieder man uit het huis Israels, die de drekgoden in zijn hart 
opzet, en den aanstoot zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht 
stelt,  en  komt  tot  den  profeet,  Ik,  de  HEERE  zal  hem,  als  hij  komt, 
antwoorden naar de menigte zijner drekgoden; 5 Opdat Ik het huis Israels 
in hun hart grijpe, dewijl zij allen door hun drekgoden van Mij vervreemd 
zijn.

Ezechiël 22:12 Zij hebben geschenken in u genomen, om bloed te vergieten; 
woeker en overwinst hebt gij genomen, en gij hebt gierigheid gepleegd 
aan uw naaste door verdrukking; maar gij hebt Mijner vergeten, spreekt 



de Heere HEERE.
Ezechiël 33:31 En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten 

voor uw aangezicht als Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze 
niet; want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt 
hun gierigheid na.

Hosea  4:12  Mijn  volk  vraagt  zijn  hout,  en  zijn  stok  zal  het  hem bekend 
maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun 
God weghoereren.

Hosea 5:4 Zij  stellen  hun handelingen niet  aan,  om zich tot  hun God te 
bekeren; want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en den 
HEERE kennen zij niet.

Micha 2:2 En zij begeren akkers, en roven ze, en huizen, en nemen ze weg; 
alzo doen zij geweld aan den man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn 
erfenis.

Nahum  3:4  Om  der  grote  hoererijen  wil  der  zeer  bevallige  hoer,  der 
meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft, 
en geslachten met haar toverijen.

Habakuk 2:9 Wee dien, die met kwade gierigheid giert voor zijn huis, opdat 
hij in de hoogte zijn nest stelle, om bevrijd te zijn uit de hand des kwaads.

Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te 
begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Markus  4:19  En  de  zorgvuldigheden  dezer  wereld,  en  de  verleiding  des 
rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, 
verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Markus 7:22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een 
boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.

Lukas 3:14 En hem vraagden ook de krijgslieden,  zeggende:  En wij,  wat 
zullen  wij  doen?  En  hij  zeide  tot  hen:  Doet  niemand  overlast,  en 
ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw 
bezoldigingen.

Lukas 12:15 En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want 
het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.

Lukas  16:14  En  al  deze  dingen  hoorden  ook  de  Farizeen,  die  geldgierig 
waren, en zij beschimpten Hem.

Johannes 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws 
vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de 
waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer 
hij  de  leugen  spreekt,  zo  spreekt  hij  uit  zijn  eigen;  want  hij  is  een 
leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Handelingen 20:33 Ik heb niemands zilver, of goud, of kleding begeerd.
Romeinen  1:24-29  Daarom  heeft  God  hen  ook  overgegeven  in  de 

begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder 
elkander te onteren; 25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de 



leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, 
Die  te  prijzen  is  in  der  eeuwigheid,  amen.  26  Daarom heeft  God  hen 
overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben 
het  natuurlijk  gebruik  veranderd  in  het  gebruik tegen  nature;  27  En 
insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn 
verhit  geworden  in  hun  lust  tegen  elkander,  mannen  met  mannen 
schandelijkheid  bedrijvende,  en  de  vergelding  van  hun  dwaling,  die 
daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. 28 En gelijk het hun niet 
goed  gedacht  heeft  God  in  erkentenis  te  houden,  zo  heeft  God  hen 
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; 
29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, 
kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

Romeinen 6:12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om 
haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.

Romeinen 7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, 
ik  kende  de  zonde  niet  dan  door  de  wet;  want  ook  had  ik  de 
begeerlijkheid niet geweten  zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij 
zult niet begeren.

Romeinen 13:9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij 
zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; 
en zo er enig ander gebod is,  wordt in dit woord als in een hoofdsom 
begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

Romeinen 13:14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het 
vlees niet tot begeerlijkheden.

1 Corinthiërs 5:10,11 Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, 
of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want 
anders  zoudt  gij  moeten  uit  de  wereld  gaan.  11  Maar  nu  heb  ik  u 
geschreven, dat gij u niet zult vermengen,  namelijk indien iemand, een 
broeder  genaamd zijnde,  een hoereerder  is,  of  een gierigaard,  of  een 
afgodendienaar, of  een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij 
met zodanig een ook niet zult eten.

1 Corinthiërs 6:9,10 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk 
Gods  niet  zullen  beerven?  10  Dwaalt  niet;  noch  hoereerders,  noch 
afgodendienaars,  noch  overspelers,  noch  ontuchtigen,  noch  die  bij 
mannen liggen,  noch dieven,  noch gierigaards,  noch dronkaards,  geen 
lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.

1 Corinthiërs 10:6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat 
wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad 
hebben.

1 Corinthiërs 12:31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, 
die nog uitnemender is.

1 Corinthiërs 14:39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert 
niet in vreemde talen te spreken.



2 Corinthiërs 9:5 Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij 
eerst tot u zouden komen, en voorbereiden uw te voren aangedienden 
zegen; opdat die gereed zij, alzo als een zegen, en niet als een vrekheid.

Galaten  5:16-20  En  ik  zeg:  Wandelt  door  den  Geest  en  volbrengt  de 
begeerlijkheden des vleses niet.  17 Want het vlees begeert tegen den 
Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo 
dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 18 Maar indien gij door den Geest 
geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 19 De werken des vleses nu zijn 
openbaar;  welke zijn overspel,  hoererij,  onreinigheid,  ontuchtigheid,  20 
Afgoderij,  venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, 
gekijf, tweedracht, ketterijen,

Galaten 5:24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de 
bewegingen en begeerlijkheden.

Efeziërs 2:1-3 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door 
de misdaden en de zonden; 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar 
de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den 
geest,  die  nu  werkt  in  de  kinderen  der  ongehoorzaamheid;  3  Onder 
dewelke ook wij  allen eertijds  verkeerd  hebben in  de begeerlijkheden 
onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren 
van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

Efeziërs 4:19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben over- 
gegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.

Efeziërs  4:22-27  Te weten dat  gij  zoudt  afleggen,  aangaande  de  vorige 
wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden 
der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws 
gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is 
in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Daarom legt af de leugen, en 
spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders 
leden. 26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw 
toornigheid; 27 En geeft den duivel geen plaats.

Efeziërs 5:3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder 
u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,

Efeziërs 5:5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, 
die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en 
van God.

Colossenzen 3:5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, 
onreinigheid,  schandelijke beweging,  kwade  begeerlijkheid,  en  de 
gierigheid, welke is afgodendienst.

1 Thessalonicen 2:5 Want wij  hebben nooit  met pluimstrijkende woorden 
omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid; God is 
getuige!

1 Thessalonicen 4:3-7 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u 
onthoudt van de hoererij; 4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten 



in  heiligmaking  en eer;  5  Niet  in  kwade beweging  der  begeerlijkheid, 
gelijk als de heidenen, die God niet kennen. 6 Dat niemand zijn broeder 
vertrede, noch bedriege in  zijn handeling; want de Heere is een wreker 
over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben. 7 Want 
God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.

1  Timotheüs  3:3  Niet  genegen  tot  den  wijn,  geen  smijter,  geen  vuil–
gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig.

1  Timotheüs  3:8  De  diakenen  insgelijks  moeten eerbaar  zijn,  niet 
tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil–gewinzoekers;

1 Timotheüs 6:9,10 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in 
den strik,  en  in vele  dwaze  en schadelijke  begeerlijkheden,  welke  de 
mensen  doen  verzinken  in  verderf  en  ondergang.  10  Want  de 
geldgierigheid is  een wortel  van alle  kwaad,  tot  welke sommigen lust 
hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele 
smarten doorstoken.

2 Timotheüs 2:22 Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar 
rechtvaardigheid,  geloof,  liefde,  vrede,  met  degenen,  die  den  Heere 
aanroepen uit een rein hart.

2  Timotheüs  3:2  Want  de  mensen  zullen  zijn  liefhebbers  van  zichzelven, 
geldgierig,  laatdunkend,  hovaardig,  lasteraars,  den  ouderen 
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

2  Timotheüs 3:6 Want van dezen zijn  het,  die  in  de huizen insluipen,  en 
nemen de vrouwkens gevangen,  die  met zonden geladen zijn,  en door 
menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;

2 Timotheüs 4:3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet 
zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven 
leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;

Titus  2:12 En onderwijst  ons,  dat  wij,  de  goddeloosheid  en de wereldse 
begeerlijkheden  verzakende,  matig  en  rechtvaardig,  en  godzalig  leven 
zouden in deze tegenwoordige wereld;

Titus  3:3  Want  ook  wij  waren  eertijds  onwijs,  ongehoorzaam,  dwalende, 
menigerlei  begeerlijkheden  en  wellusten  dienende,  in  boosheid  en 
nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.

Hebreeën 13:5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met 
het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal 
u niet verlaten.

Jakobus 1:14,15 Maar  een iegelijk  wordt  verzocht,  als  hij  van zijn  eigen 
begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. 15 Daarna de begeerlijkheid 
ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den 
dood.

Jakobus 4:1-5 Van waar  komen krijgen en vechterijen onder u?  Komen zij 
niet hiervan,  namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? 2 
Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet 



verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 
3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw 
wellusten doorbrengen zoudt. 4 Overspelers en overspeleressen, weet gij 
niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan 
een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. 5 Of  
meent gij,  dat de Schrift tevergeefs zegt:  De Geest,  Die in ons woont, 
heeft Die lust tot nijdigheid?

1  Petrus  1:14  Als  gehoorzame kinderen,  wordt  niet  gelijkvormig  aan  de 
begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;

1 Petrus 2:11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij 
u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de 
ziel;

1 Petrus 4:2-4 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar 
naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven. 3 Want 
het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen 
wil  volbracht  hebben,  en  gewandeld  hebben  in  ontuchtigheden, 
begeerlijkheden,  wijnzuiperijen,  brasserijen,  drinkerijen  en  gruwelijke 
afgoderijen; 4 Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot 
dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren;

2 Petrus 1:4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken 
zijn,  opdat  gij  door  dezelve  der  goddelijke  natuur  deelachtig  zoudt 
worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de 
begeerlijkheid.

2 Petrus 2:3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een 
koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, 
en hun verderf sluimert niet.

2  Petrus  2:9-19  Zo  weet  de  Heere  de  godzaligen  uit  de  verzoeking  te 
verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, 
om gestraft te worden; 10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in 
onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout 
zijn,  zichzelven  behagen,  en  die  de  heerlijkheden  niet  schromen  te 
lasteren; 11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen 
lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 12 Maar deze, 
als  onredelijke dieren,  die  de natuur  volgen,  en voortgebracht zijn om 
gevangen  en  gedood  te  worden,  dewijl  zij  lasteren,  hetgeen  zij  niet 
verstaan,  zullen  in  hun verdorvenheid  verdorven  worden;  13  En zullen 
verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun 
vermaak  achten,  zijnde  vlekken  en  smetten,  en  zijn  weelderig  in  hun 
bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 14 Hebbende de ogen vol 
overspel,  en  die  niet  ophouden van  zondigen;  verlokkende  de  onvaste 
zielen,  hebbende  het  hart  geoefend  in  gierigheid,  kinderen  der 
vervloeking; 15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, 
en volgen den weg van Balaam, den  zoon van Bosor,  die het loon der 



ongerechtigheid liefgehad heeft; 16 Maar hij heeft de bestraffing zijner 
ongerechtigheid gehad;  want het  jukdragende stomme  dier,  sprekende 
met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 17 Deze zijn 
waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de 
donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want zij, 
zeer  opgeblazene  ijdelheid  sprekende,  verlokken,  door  de 
begeerlijkheden  des  vleses  en door  ontuchtigheden,  degenen,  die 
waarlijk  ontvloden  waren  van  degenen,  die  in  dwaling  wandelen;  19 
Belovende  hun  vrijheid,  daar  zijzelven  dienstknechten  zijn  der 
verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot 
een dienstknecht gemaakt.

2 Petrus 3:3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen 
zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

1 Johannes 2:15-17 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo 
iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want 
al  wat  in  de  wereld  is,  namelijk de  begeerlijkheid  des  vleses,  en  de 
begeerlijkheid  der  ogen,  en  de  grootsheid  des  levens,  is  niet  uit  den 
Vader,  maar  is  uit  de  wereld.  17  En  de  wereld  gaat  voorbij,  en  haar 
begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Judas 1:11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de 
verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de 
tegenspreking van Korach vergaan.

Judas  1:15-19  Om  gericht  te  houden  tegen  allen,  en  te  straffen  alle 
goddelozen  onder  hen,  vanwege  al  hun  goddeloze  werken,  die  zij 
goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde  woorden, die de 
goddeloze  zondaars  tegen  Hem  gesproken  hebben.  16  Deze  zijn 
murmureerders,  klagers  over  hun  staat,  wandelende  naar  hun 
begeerlijkheden;  en  hun  mond  spreekt  zeer  opgeblazen  dingen, 
verwonderende  zich  over  de personen om des  voordeels  wil.  17  Maar 
geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen 
van onzen Heere Jezus Christus; 18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den 
laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden 
wandelen zullen. 19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke 
mensen, den Geest niet hebbende.

Openbaring  18:14  En  de  vrucht  der  begeerlijkheid  uwer  ziel  is  van  u 
weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en 
gij zult hetzelve niet meer vinden.
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