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Genesis 20:6 En God zeide tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, 
dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook 
belet van tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten, 
haar aan te roeren.

Exodus 35:21,26 En zij kwamen, alle man, wiens hart hem bewoog, en 
een ieder, wiens geest hem vrijwillig maakte, die brachten des 
HEEREN hefoffer tot het werk van de tent der samenkomst, en tot al 
haar dienst, en tot de heilige klederen. 26 En alle vrouwen, welker 
hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geiten haar.

Numeri 10:35 Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes
zeide: Sta op, HEERE! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw 
haters van Uw aangezicht vlieden!

Deuteronomium 2:25 Te dezen dage zal Ik beginnen uw schrik en uw 
vreze te geven over het aangezicht der volken, onder den gansen 
hemel; die uw gerucht zullen horen, die zullen sidderen, en bang zijn 
van uw aangezicht.

Deuteronomium 9:3 Zo zult gij heden weten, dat de HEERE, uw God, 
Degene is, die voor uw aangezicht doorgaat, een verterend vuur: Die 
zal hen verdelgen, en Die zal hen voor uw aangezicht nederwerpen; 
en gij zult ze uit de bezitting verdrijven, en zult hen haastelijk te niet 
doen, gelijk als de HEERE tot u gesproken heeft.

Jozua 2:9 En zij sprak tot die mannen: Ik weet, dat de HEERE u dit land 
gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat
al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn.

1 Samuël 17:48,50 En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte, 
en heenging, en David tegemoet naderde, zo haastte David, en liep 
naar de slagorde toe, den Filistijn tegemoet. 50 Alzo overweldigde 
David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg 
den Filistijn, en doodde hem; doch David had geen zwaard in de hand.

Ester 8:17 Ook in alle en een ieder landschap, en in alle en een iedere 
stad, ter plaatse, waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar
was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen;
en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der 
Joden was op hen gevallen.



Job 29:14 Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en zij bekleedde mij; mijn
oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed.

Spreuken 13:11 Goed, van ijdelheid gekomen, zal verminderd worden; 
maar die met de hand vergadert, zal het vermeerderen.

Spreuken 13:22 De goede zal zijner kinders kinderen doen erven; maar 
het vermogen des zondaars is voor den rechtvaardige weggelegd.

Spreuken 22:22,23 Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel 
den ellendige niet in de poort. 23 Want de HEERE zal hun twistzaak 
twisten, en Hij zal dengenen, die hen beroven, de ziel roven.

Jesaja 35:8 En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de 
heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, 
maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen 
zullen niet dwalen.

Jesaja 43:2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en 
door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het 
vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet 
aansteken.

Jesaja 49:25 Doch alzo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des 
machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal 
ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik
verlossen.

Jesaja 54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet 
gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij 
verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun 
gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Jesaja 59:17,19 Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den
helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok 
Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel. 19 Dan 
zullen zij den Naam des HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn 
heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk 
een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten.

Jesaja 61:10 Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in 
mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den 
mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een 
bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich
versiert met haar gereedschap.

Ezechiël 22:30 Ik zocht nu een man uit hen, die den muur mocht 
toemuren, en voor Mijn aangezicht in de bresse staan voor het land, 



opdat Ik het niet mocht verderven; maar Ik vond niemand.
Ezechiël 45:8 Dit land aangaande, het zal hem tot een bezitting zijn in 

Israel; en Mijn vorsten zullen Mijn volk niet meer verdrukken, maar 
den huize Israels het land laten, naar hun stammen.

Daniël 4:16 Zijn hart worde veranderd, dat het geens mensen hart meer 
zij, en hem worde eens beesten hart gegeven, en laat zeven tijden 
over hem voorbijgaan.

Daniël 7:4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik
zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de 
aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan 
hetzelve werd eens mensen hart gegeven.

Zacharia 4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het
woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch 
door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de 
HEERE der heirscharen.

Mattheüs 24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou 
behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen 
verkort worden.

Mattheüs 26:41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Markus 10:48-52 En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar 
hij riep zoveel temeer: Gij Zone Davids! ontferm U mijner. 49 En 
Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den 
blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u. 50 
En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot 
Jezus. 51 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik 
u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag 
worden. 52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u 
behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg. 
(Mattheüs 20:30-34)

Markus 16:20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere 
wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop 
volgden. Amen.

Lukas 14:23 En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen 
en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;

Lukas 21:15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen 
kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u 
zetten.



Lukas 21:36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig 
geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, 
en te staan voor den Zoon des mensen.

Johannes 17:15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar 
dat Gij hen bewaart van den boze.

Handelingen 11:23 Dewelke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods 
ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een 
voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.

Handelingen 13:48 Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, 
en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er 
geordineerd waren tot het eeuwige leven.

1 Corinthiërs 10:13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan 
menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht 
worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking 
ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.

1 Corinthiërs 16:9 Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en 
er zijn vele tegenstanders.

2 Corinthiërs 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; 
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel 
liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij
wone.

Efeziërs 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt 
staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Hebreeën 1:7,14 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt 
geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs. 14 Zijn zij niet allen 
gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om 
dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?

Jakobus 4:7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij 
zal van u vlieden.

1 Petrus 5:10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn 
eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds 
zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en 
fondere ulieden.
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