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Jeremia 1:18 Want zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, en tot een ijzeren 
pilaar, en tot koperen muren tegen het ganse land; tegen de koningen 
van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk 
van het land.

Ezechiël 3:18 Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij 
waarschuwt  hem  niet,  en  spreekt  niet,  om  den  goddeloze  van  zijn 
goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; 
die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik 
van uw hand eisen.

Jeremia 6:27 Ik heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een 
vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven.

Leviticus 26:19 Want Ik zal de hovaardigheid uwer kracht verbreken, en zal 
uw hemel als ijzer maken, en uw aarde als koper.

Deuteronomium 23:5 Doch de HEERE, uw God, heeft naar Bileam niet willen 
horen;  maar  de  HEERE,  uw  God,  heeft  u  den  vloek  in  een  zegen 
veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad.

Romeinen 12:21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het 
kwade door het goede.

Psalmen 143:8 Doe mij  Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, 
want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, 
want ik hef mijn ziel tot U op.

Psalmen 143:10 Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw 
goede Geest geleide mij in een effen land.

Psalmen 94:12 Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien 
Gij leert uit Uw wet,

Spreuken  27:12  De  kloekzinnige  ziet  het  kwaad,  en verbergt  zich;  de 
slechten gaan henen door, en worden gestraft.

Filippenzen 2:16 Voorhoudende  het  woord  des levens,  mij  tot  een roem 
tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch 
tevergeefs gearbeid.

Jesaja 49:4 Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht 
onnuttelijk  en  ijdellijk  toegebracht;  gewisselijk,  Mijn  recht  is  bij  den 
HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn God.

Psalmen 76:4 Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het 
schild, en het zwaard, en den krijg. Sela.

Hebreeën 13:21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt 
doen;  werkende in u,  hetgeen voor Hem welbehagelijk is,  door  Jezus 
Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.



1 Corinthiërs 16:15 En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat 
het is de eersteling van Achaje, en  dat zij zichzelven den heiligen ten 
dienst hebben geschikt;

Filippenzen 1:27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, 
opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge 
horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende 
door het geloof des Evangelies;

1  Corinthiërs  15:58  Zo  dan,  mijn  geliefde  broeders!  Zijt  standvastig, 
onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die 
weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

Colossenzen 4:12 U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van 
Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan 
moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God.

2 Koningen 19:34 Want Ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, 
om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil.

Jeremia 15:20,21 Want Ik heb u tegen dit  volk gesteld tot  een koperen 
vasten muur;  zij  zullen wel  tegen u strijden,  maar  u niet  overmogen; 
want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de 
HEERE.  21  Ja,  Ik  zal  u  rukken  uit  de  hand  der  bozen,  en  Ik  zal  u 
verlossen uit de handpalm der tirannen.

Psalmen 55:19 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; 
want met menigte zijn zij tegen mij geweest.

Ezechiël 30:24 En Ik zal de armen des konings van Babel sterken, en Mijn 
zwaard in zijn hand geven; maar Farao's armen zal Ik verbreken, dat hij 
voor zijn aangezicht zal kermen, gelijk een dodelijk verwonde kermt.

Openbaring 3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit 
het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt 
bekleed  worden,  en  de  schande  uwer  naaktheid  niet  geopenbaard 
worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

1 Johannes 3:17 Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder 
gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods 
in hem?

Jesaja 50:4 De Heere HEERE heeft Mij een tong der geleerden gegeven, 
opdat Ik wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij 
wekt allen morgen, Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd 
worden.

Psalmen 18:40 Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij  deedt 
onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden.

2 Samuël 22:40 Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt 
onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden.

Psalmen 89:44 Gij hebt ook de scherpte zijns zwaards omgekeerd, en hebt 
hem niet staande gehouden in den strijd.



Ezechiël  13:6  Zij  zien  ijdelheid  en  leugenachtige  voorzegging,  die  daar 
zeggen: De HEERE heeft gesproken, daar de HEERE hen niet gezonden 
heeft; en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen.

Leviticus  26:37  En  zij  zullen  de  een  op  den  ander  als  voor  het  zwaard 
vallen, waar niemand is, die jaagt; en gij zult voor het aangezicht uwer 
vijanden niet kunnen bestaan.

1 Corinthiërs 14:8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie 
zal zich tot den krijg bereiden?

Job 15:24 Angst en benauwdheid verschrikken hem; zij overweldigt hem, 
gelijk een koning, bereid ten strijde.

1 Kronieken 12:8 Ook scheidden zich van de Gadieten af tot David, in die 
vesting  naar  de  woestijn,  kloeke  helden,  krijgslieden  ten  oorlog, 
toegerust  met  rondas  en  schild;  en  hun  aangezichten  waren 
aangezichten der leeuwen; en zij waren als de reeen op de bergen in 
snelheid.

1 Kronieken 12:33 Uit Zebulon, uitgaande in het heir, toegerust ten strijde 
met alle krijgswapenen, vijftig duizend; en om een slagorde te houden 
met een onwankelbaar hart;

1 Kronieken 12:38 Al deze krijgslieden, die zich in slagorde konden houden, 
kwamen met een volkomen hart te Hebron, om David koning te maken 
over gans Israel. En ook was al het overige van Israel een hart, om David 
tot koning te maken.

Lukas 10:19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te 
treden,  en over  alle kracht des vijands;  en geen ding zal  u enigszins 
beschadigen.

2 Corinthiërs 7:10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke 
bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.

2  Timotheüs  2:25,26  Met  zachtmoedigheid  onderwijzende  degenen,  die 
tegenstaan; of  hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der 
waarheid;  26  En  zij  wederom  ontwaken  mochten  uit  den  strik  des 
duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

Nehemia 4:15 Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden, dat het 
ons bekend was geworden, en God hun raad te niet gemaakt had, zo 
keerden wij allen weder tot den muur, een iegelijk tot zijn werk.

Psalmen 73:24 Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij  in 
heerlijkheid opnemen.
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