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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 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. (Nehemia 13:2)

Psalmen 44:4(5) Gij Zelf zijt mijn Koning, o God! gebied de verlossingen 
Jakobs.

Jesaja 61:1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij 
gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; 
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den
gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der 
gevangenis; (Lukas 4:18)

Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der 
eeuwigheid, amen. (Lukas 11:4)

Mattheüs 8:16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den 
duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met 
den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;

Mattheüs 10:1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft 
Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te 
werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen. (Markus 3:14,15)

Mattheüs 10:8 Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden 
op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om 
niet.

Mattheüs 12:26-29 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen 
zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan? 27 En indien Ik door 
Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? 
Daarom zullen die uw rechters zijn. 28 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. (Markus 3:23-27)

Mattheüs 12:43-45 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan 
is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. 44 



Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; 
en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. 45 
Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij
zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven 
mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht 
zijn.

Mattheüs 15:22,26,28 En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen 
komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U 
mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten. 26 Doch Hij 
antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te 
nemen, en den hondekens voor te werpen. 28 Toen antwoordde Jezus, 
en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij 
wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

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. (Mattheüs 18:18)

Mattheüs 17:19-21 Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: 
Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? 20 En Jezus zeide tot 
hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof 
hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van 
hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. 21 
Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.

Markus 1:23-26 En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen 
geest, en hij riep uit, 24 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te 
doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken 
U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. 25 En Jezus bestrafte hem, 
zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. 26 En de onreine geest, hem 
scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem.

Markus 1:32-34 Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, 
brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en van den duivel 
bezeten waren. 33 En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de 
deur. 34 En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk 
gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te 
spreken, omdat zij Hem kenden.

Markus 1:39 En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en 
wierp de duivelen uit.

Markus 5:8 (Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)



Markus 6:7,13 En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden 
twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. 13 En zij 
wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten 
hen gezond.

Markus 9:23-25 En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn
mogelijk dengene, die gelooft. 24 En terstond de vader des kinds, 
roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te 
hulp. 25 En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte 
den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest! Ik 
beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem.

Markus 9:29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, 
dan door bidden en vasten.

Markus 9:38,39 En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij 
hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet 
volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. 39 Doch
Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen 
zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken.

Markus 16:17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen 
zullen zij spreken.

Lukas 4:34-36 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus 
Nazarener? Zijt Gij gekomen, om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, 
namelijk de Heilige Gods. 35 En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg 
stil, en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen 
hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. 36 En er 
kwam een verbaasdheid over allen; en zij spraken samen tot elkander, 
zeggende: Wat woord is dit, dat Hij met macht en kracht den onreinen 
geesten gebiedt, en zij varen uit?

Lukas 4:41 En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: 
Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En hen bestraffende, liet Hij die niet 
spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

Lukas 7:21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en 
boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht.

Lukas 8:29 Want Hij had den onreinen geest geboden, dat hij van den mens 
zou uitvaren; want hij had hem menigen tijd bevangen gehad; en hij werd
met ketenen en met boeien gebonden, om bewaard te zijn; en hij verbrak
de banden, en werd van den duivel gedreven in de woestijnen.

Lukas 9:40 En ik heb Uw discipelen gebeden, dat zij hem zouden uitwerpen,



en zij hebben niet gekund.
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.

Lukas 11:14 En Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het 
geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de 
scharen verwonderden zich.

Lukas 11:20-22 Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo
is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. 21 Wanneer een sterke 
gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. 22 Maar als 
een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt 
zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.

Lukas 13:32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp 
duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden dage 
worde Ik voleindigd.

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de 
werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; 
want Ik ga heen tot Mijn Vader.

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

Handelingen 10:38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd 
heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan 
is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd 
waren; want God was met Hem.

Handelingen 16:17,18 Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, 
zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die
ons den weg der zaligheid verkondigen. 18 En dit deed zij vele dagen 
lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide 
tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van 
haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure.

Handelingen 19:11,12 En God deed ongewone krachten door de handen van
Paulus; 12 Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de 
zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de 



boze geesten van hen uitvoeren.
Handelingen 26:15-18 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben 

Jezus, Dien gij vervolgt. 16 Maar richt u op, en sta op uw voeten; want 
hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige 
der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen;
17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu 
zende; 18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis 
tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der
zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof 
in Mij.

Romeinen 16:20 En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten
verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. 
Amen.

2 Corinthiërs 2:11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
Galaten 1:4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons 

trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen
God en Vader;

Efeziërs 4:27 En geeft den duivel geen plaats.
Efeziërs 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan 

tegen de listige omleidingen des duivels.
2 Thessalonicen 3:2,3 En opdat wij mogen verlost worden van de 

ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller. 3 Maar de 
Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.

2 Timotheüs 2:26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des 
duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

2 Timotheüs 4:18 En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en 
bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 5:8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat 
om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

1 Johannes 4:4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want 
Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
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