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Leviticus 24:12 En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem, naar den 
mond des HEEREN, verklaring geschieden zou.

Deuteronomium 18:6 Voorts wanneer een Leviet zal komen uit een uwer 
poorten, uit gans Israel, alwaar hij woont, en hij komt naar alle begeerte 
zijner ziel, tot de plaats, die de HEERE zal hebben verkoren;

Ruth 1:8 Zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: Gaat heen, keert 
weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder; de HEERE doe bij u 
weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden, en bij mij.

1 Kronieken 28:9 En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders, en 
dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de HEERE 
doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; 
indien gij  Hem zoekt,  Hij  zal van u gevonden worden; maar indien gij 
Hem verlaat, Hij zal u tot in eeuwigheid verstoten.

Nehemia  4:6  Doch  wij  bouwden  den  muur,  zodat  de  ganse  muur 
samengevoegd werd tot zijn helft toe; want het hart des volks was om te 
werken.

Job 23:13 Maar is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel 
begeert, dat zal Hij doen.

Spreuken  29:11  Een  zot  laat  zijn  gansen  geest  uit,  maar  de  wijze 
wederhoudt dien achterwaarts.

Jesaja  26:3  Het  is  een  bevestigd  voornemen,  Gij  zult  allerlei  vrede 
bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Markus 5:15 En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende, en 
gekleed, en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en 
zij werden bevreesd.

Handelingen 17:11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, 
als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid,  onderzoekende 
dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Handelingen 20:19 Dienende den Heere met alle ootmoedigheid, en vele 
tranen, en verzoekingen, die mij overkomen zijn door de lagen der Joden;

Romeinen 7:25,26 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. 26 Zo 
dan, ik zelf  dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees 
de wet der zonde.

Romeinen 8:6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken 
des Geestes is het leven en vrede;

Romeinen 8:27 En Die de harten doorzoekt,  weet,  welke de mening des 



Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
Romeinen 11:34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn 

raadsman geweest?
Romeinen  12:2  En  wordt  dezer  wereld  niet  gelijkvormig;  maar  wordt 

veranderd  door  de  vernieuwing  uws  gemoeds,  opdat  gij  moogt 
beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God 
zij.

Romeinen 12:16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge 
dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

Romeinen 14:5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar 
de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten 
volle verzekerd.

Romeinen  15:6  Opdat  gij  eendrachtelijk,  met  een  mond,  moogt 
verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.

1 Corinthiërs 2:16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou 
onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

2  Corinthiërs  7:7  En  niet  alleen  door  zijn  komst,  maar  ook  door  de 
vertroosting,  met  welke  hij  over  u  vertroost  is  geweest,  als  hij  ons 
verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij;  alzo dat ik te 
meer verblijd ben geweest.

2  Corinthiërs 8:12 Want indien te  voren de volvaardigheid  des gemoeds 
daar  is,  zo  is  iemand  aangenaam  naar  hetgeen  hij  heeft,  niet  naar 
hetgeen hij niet heeft.

2 Corinthiërs 9:2 Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke 
ik roem over u bij de Macedoniers, dat Achaje van over een jaar bereid is 
geweest; en de ijver, van u begonnen, heeft er velen verwekt.

Efeziërs 4:23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
Filippenzen  2:3  Doet geen  ding  door  twisting  of  ijdele  eer,  maar  door 

ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.
Filippenzen  4:2  Ik  vermaan  Euodia,  en  ik  vermaan  Syntyche,  dat  zij 

eensgezind zijn in den Heere.
Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 

harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Colossenzen 3:12 Zo doet  dan aan,  als  uitverkorenen Gods,  heiligen en 

beminden,  de  innerlijke  bewegingen  der  barmhartigheid, 
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

2 Thessalonicen 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of  
verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als 
van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

2  Timotheüs  1:7  Want  God  heeft  ons  niet  gegeven  een  geest  der 



vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.
Titus 2:6 Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.
Hebreeën 8:10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken 

zal  na  die  dagen,  zegt  de Heere:  Ik  zal  Mijn  wetten  in  hun verstand 
geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God 
zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

1 Petrus 1:13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren 
zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de 
openbaring van Jezus Christus.

1  Petrus  5:2  Weidt  de  kudde  Gods,  die  onder  u  is,  hebbende  opzicht 
daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar 
met een volvaardig gemoed;

2 Petrus 3:1 Dezen tweeden zendbrief,  geliefden,  schrijf  ik nu aan u,  in 
welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;

Openbaring 17:9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden 
zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
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