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Genesis  26:35 En deze waren voor  Izak en Rebekka een bitterheid  des 
geestes.

Deuteronomium 28:65 Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en 
uw voetzool  zal  geen  rust  hebben;  want  de  HEERE zal  u  aldaar  een 
bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.

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.

2 Samuël 17:8 Wijders zeide Husai: Gij kent uw vader en zijn mannen, dat 
zij helden zijn, dat zij bitter van gemoed zijn, als een beer, die van de 
jongen beroofd is in het veld; daartoe is uw vader een krijgsman, en zal 
niet vernachten met het volk.

Spreuken 21:27 Het offer der goddelozen is een gruwel; hoeveel te meer, 
als zij het met een schandelijk voornemen brengen!

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

Ezechiël 23:17 De kinderen van Babel nu kwamen tot haar in tot het leger 
der minne, en verontreinigden haar met hun hoererij; ook verontreinigde 
zij zich met hen; daarna werd haar ziel van hen afgetrokken.

Ezechiël 36:5 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zo Ik niet in het vuur Mijns 
ijvers gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen, en tegen het 
ganse  Edom;  die  Mijn  land  zichzelven  ten  erve  gegeven  hebben  met 
blijdschap des gansen harten, met begerige plundering, opdat de landerij 
daarvan ten rove zou zijn!

Ezechiël  38:10  Alzo  zegt  de  Heere  HEERE:  Te  dien  dage  zal  het  ook 
geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een 
kwade gedachte denken,

Daniël 5:20 Maar toen zich zijn hart verhief, en zijn geest verstijfd werd ter 
hovaardij, werd hij van den troon zijns koninkrijks afgestoten, en men 
nam de eer van hem weg.

Lukas 12:20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw 
ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

Romeinen 1:28 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;

Romeinen  8:6,7  Want  het  bedenken  des  vleses  is  de  dood;  maar  het 
bedenken des Geestes is het leven en vrede; 7 Daarom dat het bedenken 
des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet 



Gods niet; want het kan ook niet.
Romeinen 11:20 Het is wel; zij zijn door ongeloof  afgebroken, en gij staat 

door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.
2 Corinthiërs 11:3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva 

door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, 
om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Efeziërs 2:3 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 4:17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer 
wandelt,  gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns 
gemoeds.

Colossenzen 1:27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij  de 
rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke 
is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

Colossenzen 2:18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid 
en  dienst  der  engelen,  intredende  in  hetgeen  hij  niet  gezien  heeft, 
tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;

1 Thessalonicen 5:14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, 
vertroost  de kleinmoedigen,  ondersteunt  de zwakken,  zijt  lankmoedig 
jegens allen.

1  Timotheüs  6:5  Verkeerde  krakelingen van  mensen,  die  een verdorven 
verstand  hebben,  en  van  de  waarheid  beroofd  zijn,  menende,  dat  de 
godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.

Titus 1:16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met 
de werken,  alzo  zij  gruwelijk  zijn  en  ongehoorzaam,  en tot  alle  goed 
werk ongeschikt.

Hebreeën 12:3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de 
zondaren  tegen  Zich  heeft  verdragen,  opdat  gij  niet  verflauwt  en 
bezwijkt in uw zielen.

Jakobus 1:8 Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.
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.
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