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Lukas 17:5 En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof.
Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het

Woord Gods,
Lukas 11:1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als

Hij  ophield,  dat  een van Zijn  discipelen tot  Hem zeide:  Heere,  leer  ons
bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

1  Timotheüs  2:1-4  Ik  vermaan  dan  voor  alle  dingen,  dat  gedaan  worden
smekingen, gebeden,  2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat
wij  een  gerust  en  stil  leven  leiden  mogen  in  alle  godzaligheid  en
eerbaarheid.  3  Want  dat  is  goed  en  aangenaam  voor  God,  onzen
Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der
waarheid komen.

Zacharia 3:1,2 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor
het  aangezicht  van den Engel  des HEEREN; en de satan stond aan zijn
rechterhand, om hem te wederstaan. 2 Doch de HEERE zeide tot den satan:
De HEERE schelde u,  gij  satan!  ja,  de HEERE schelde u,  Die Jeruzalem
verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?

Efeziërs 6:12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der
duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Efeziërs 6:10,11 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de
sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij
kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Efeziërs 6:13-17 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij
kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht  hebbende, staande
blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en
aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten
geschoeid  hebbende  met  bereidheid  van  het  Evangelie  des  vredes;  16
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al
de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm
der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Hebreeën  4:12  Want  het  Woord  Gods  is  levend  en  krachtig,  en
scherpsnijdender  dan  enig  tweesnijdend  zwaard,  en  gaat  door  tot  de
verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs,
en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Lukas 4:8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij,  satan,
want er is geschreven:  Gij  zult  den Heere,  uw God, aanbidden, en Hem
alleen dienen.



Efeziërs 6:18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest,
en  tot  hetzelve  wakende  met  alle  gedurigheid  en  smeking  voor  al  de
heiligen;

1 Samuël 17:45-47 David daarentegen zeide tot den Filistijn: gij komt tot mij
met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik kom tot u in
den Naam van den HEERE der  heirscharen,  den God der  slagorden van
Israel, Dien gij gehoond hebt. 46 Te dezen dage zal de HEERE u besluiten in
mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal
de dode lichamen van der Filistijnen leger dezen dag aan de vogelen des
hemels, en aan de beesten des velds geven; en de ganse aarde zal weten,
dat Israel een God heeft. 47 En deze ganse vergadering zal weten, dat de
HEERE niet door het zwaard, noch door de spies verlost; want de krijg is
des HEEREN, Die zal ulieden in onze hand geven.

Lukas 10:17-20 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende:
Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. 18 En Hij zeide
tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. 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.  20 Doch
verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u
veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.

2 Corinthiërs 10:3-5 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet
naar het vlees; 4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar
krachtig  door  God,  tot  nederwerping  der  sterkten;  5  Dewijl  wij  de
overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de
kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid
van Christus;

Mattheüs 16:19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen;
en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en
zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

2  Timotheüs  1:7  Want  God  heeft  ons  niet  gegeven  een  geest  der
vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

Mattheüs 12:28,29 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp,
zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. 29 Of hoe kan iemand in het
huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den
sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.

Efeziërs  1:13  In  Welken  ook  gij  zijt,  nadat  gij  het  woord  der  waarheid,
namelijk het  Evangelie  uwer  zaligheid  gehoord  hebt;  in  Welken gij  ook,
nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der
belofte;

Handelingen 19:6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige
Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

Markus 16:15-18 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt



het Evangelie aan alle kreaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal
zijn,  zal  zalig  worden;  maar  die  niet  zal  geloofd  hebben,  zal  verdoemd
worden. 17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen:  in  Mijn  Naam zullen  zij  duivelen  uitwerpen;  met  nieuwe tongen
zullen zij spreken. 18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets
dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de
handen leggen, en zij zullen gezond worden.

1  Johannes  1:9  Indien  wij  onze  zonden  belijden,  Hij  is  getrouw  en
rechtvaardig,  dat  Hij  ons  de  zonden  vergeve,  en  ons  reinige  van  alle
ongerechtigheid.

Exodus 20:5 Gij  zult  u voor die niet  buigen,  noch hen dienen;  want Ik,  de
HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek
aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde  lid dergenen, die Mij
haten;

Psalmen 109:17 Dewijl hij den vloek heeft liefgehad, dat die hem overkome,
en geen lust gehad heeft tot den zegen, zo zij die verre van hem.

Richteren 16:16 En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden
perste, en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe;

Efeziërs 4:26 Wordt toornig, en zondigt niet;  de zon ga niet onder over uw
toornigheid;

Romeinen  14:12  Zo  dan  een  iegelijk  van  ons  zal  voor  zichzelven  Gode
rekenschap geven.

1 Johannes 2:23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader
niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het
Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Mattheüs 11:28-30 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik
zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

2 Corinthiërs 6:2 Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en
in  den  dag  der  zaligheid  heb  Ik  u  geholpen.  Ziet,  nu  is  het  de
welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!

Romeinen 10:13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen,
zal zalig worden.
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