
Begeer Skrif - Lust

Eksodus 15:9 Die vyand het gesê: Ek sal agtervolg, inhaal, buit verdeel, my 
begeerte sal versadig word van hulle; ek sal my swaard trek, my hand 
sal hulle uitroei.

Eksodus 18:21 Maar kies jy  uit  die  hele volk bekwame manne wat God 
vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat. En stel dié aan 
oor  hulle:  owerstes oor  duisend,  owerstes oor  honderd,  owerstes oor 
vyftig en owerstes oor tien;

Eksodus 20:14 Jy mag nie egbreek nie.
Eksodus 20:17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou 

naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of 
sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Numeri 11:4 En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus 
bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê: Wie 
sal vir ons vleis gee om te eet?

Deuteronomium 5:21 En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag 
nie na jou naaste se huis hunker nie--na sy landerye of sy dienskneg of  
sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Deuteronomium 12:20 As die HERE jou God jou grondgebied uitbrei, soos 
Hy jou beloof het, en jy sê: Ek wil vleis eet--omdat jy lus het om vleis te 
eet--dan mag jy na hartelus vleis eet.

Deuteronomium 12:22 As 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude 
vrou gemeenskap het, moet hulle altwee sterwe: die man wat met die 
vrou gemeenskap gehad het, en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit 
Israel uitroei.

Josua 7:21 Ek het  naamlik  een mooi  mantel  uit  Sínear  by  die buitgoed 
gesien  en  twee  honderd  sikkels  silwer  en  een  goudstaaf  van  vyftig 
sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem; en kyk, daar lê dit 
begrawe in die grond binne-in my tent, en die silwer daaronder.

Psalms 10:3 Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel; en hy 
seën hom wat onregverdige wins maak, hy verag die HERE.

Psalms 78:18 En hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na 
hulle sin.

Psalms 78:30 Hulle was nie weg van hul begeerte nie--hulle voedsel was 
nog in hulle mond--

Psalms 81:13 Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, 
dat hulle in hul eie planne kon wandel.

Psalms 106:14 En hulle het baie begerig geword in die woestyn en God 
versoek in die wildernis.

Psalms 119:36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.
Spreuke  1:19  So  gaan  dit  met  almal  wat  onregverdige  wins  maak:  dit 



ontneem sy besitter die lewe.
Spreuke 6:25 Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie 

vang met haar ooglede nie;
Spreuke 15:27 Wie  onregverdige wins maak,  bring  sy  huis  in  beroering; 

maar hy wat geskenke haat, sal lewe.
Spreuke 21:25,26 Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy 

hande  weier  om  te  werk;  26  die  hele  dag  deur  word  daar  dringend 
begeer, maar die regverdige gee en hou nie terug nie.

Spreuke  28:16  'n  Vors  wat  gebrek  aan  verstand  het,  is  wel  ryk  aan 
afpersinge, maar die wat onregverdige wins haat, sal die dae verleng.

Jesaja 56:11 En die honde is gulsig,  hulle ken geen versadiging nie;  en 
herders is hulle wat nie weet om op te merk nie; almal loop hulle eie 
pad, elkeen na sy onregverdige wins, almal saam.

Jesaja 57:17 Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid van hulle hebsug 
en het hulle geslaan terwyl Ek My toornig verberg het; ewenwel het hulle 
afkerig voortgegaan op hulle eie weg.

Jeremia  6:13  Want  van  hul  kleinste  tot  hul  grootste  maak  hulle  almal 
onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal 
bedrog.

Jeremia 22:17 Maar jou oë en jou hart is net op jou onregverdige wins en 
op onskuldige bloed, om dit te vergiet, en op verdrukking en afpersing, 
om dit uit te voer.

Jeremia 51:13 Jy wat by die groot waters woon, wat skatryk is, jou einde 
het gekom, die maat waarop jy afgesny word.

Esegiël 6:9 Dan sal die wat uit julle ontvlug het,  aan My dink onder die 
nasies  waarheen  hulle  as  gevangenes  weggevoer  is,  as  Ek  hulle 
ontugtige hart  wat  van My afgewyk het,  en  hulle  oë wat agter  hulle 
drekgode aan hoereer, verbreek het; en hulle sal vir hulself walglik wees 
weens die slegte dinge wat hulle gedoen het volgens al hulle gruwels.

Esegiël 14:4,5 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here 
HERE:  Elke  man  uit  die  huis  van  Israel  wat  sy  drekgode  in  sy  hart 
opneem  en  die  struikelblok  tot  sy  ongeregtigheid  voor  sy  aangesig 
neersit en na die profeet toe kom--Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, 
volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee; 5 sodat Ek die huis 
van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode 
hul van My afgewend het.

Esegiël 22:12 Hulle het omkoopgeskenke in jou aangeneem om bloed te 
vergiet; rente en woeker het jy geneem en jou naaste te veel laat betaal 
deur verdrukking, maar My het jy vergeet, spreek die Here HERE.

Esegiël 33:31 En hulle kom na jou toe soos 'n volk saamstroom en sit voor 
jou as my volk en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie; want hulle 
maak  liefdesverklaringe  met  hulle  mond,  maar  hulle  hart  gaan  agter 



hulle onregverdige wins aan.
Hosea 4:12 My volk raadpleeg sy hout, en sy staf  moet hom die inligting 

gee; want 'n gees van hoerery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het 
hulle van hul God afvallig geword.

Hosea 5:4 Hulle dade gedoog geen terugkeer tot hulle God nie, want daar is 
'n gees van hoerery in hulle binneste, en hulle ken die HERE nie.

Miga 2:2 Ja, hulle begeer velde en roof dit; ook huise en neem dit. So pleeg 
hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy 
erfdeel.

Nahum  3:4  Weens  die  veelheid  van  die  hoererye  van  die  hoer  vol 
bevalligheid, 'n meesteres in towerkunste, wat nasies met haar hoererye 
verkoop het en volkstamme met haar towerkunste.

Habakuk 2:9 Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die 
hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil.

Matteus 5:28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te 
begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Markus  4:19  en  die  sorge  van  hierdie  wêreld  en  die  verleiding  van  die 
rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en 
verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

Markus  7:22  diewery,  hebsug,  boosheid,  bedrog,  losbandigheid,  afguns, 
lastering, hoogmoed, dwaasheid.

Lukas 3:14 En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet 
ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets 
afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.

Lukas 12:15 En Hy sê vir  hulle:  Pas op en wees op julle  hoede vir  die 
hebsug,  want  iemand  se  lewe  bestaan  nie  uit  die  oorvloed  van  sy 
besittings nie.

Lukas 16:14 En die Fariseërs, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge 
gehoor en Hom beskimp.

Johannes 8:44 Julle het die duiwel as vader,  en die begeertes van julle 
vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af  en 
staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. 
Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is 
en die vader daarvan.

Handelinge 20:33 Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie;
Romeine 1:24-29 Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle 

harte  oorgegee  aan  onreinheid,  om  hulle  liggame  onder  mekaar  te 
onteer 25 hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die 
skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot 
in ewigheid. Amen. 26 Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike 
hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié 
wat teen die natuur is; 27 en net so het ook die manne die natuurlike 



verkeer  met  die  vrou  laat  vaar  en  in  hulle  wellus  teenoor  mekaar 
ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself  
die  noodwendige  vergelding  van  hulle  dwaling  ontvang.  28  En omdat 
hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, 
het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie 
betaam nie: 29 hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, 
boosheid,  hebsug,  ondeug;  vol  nydigheid,  moord,  twis,  bedrog, 
kwaadaardigheid;

Romeine 6:12 Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat 
julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.

Romeine  7:7  Wat  sal  ons  dan  sê?  Is  die  wet  sonde?  Nee,  stellig  nie! 
Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; 
want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê 
het: Jy mag nie begeer nie.

Romeine 13:9 Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, 
jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie 
begeer  nie,  en  watter  ander  gebod  ook  al,  word  in  hierdie  woord 
saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Romeine 13:14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus,  en maak 
geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

1 Korintiërs 5:10,11 dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die 
gierigaards of  rowers of  afgodedienaars in die algemeen nie, want dan 
sou julle uit die wêreld moet uitgaan-- 11 maar nou skryf ek aan julle om 
nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n 
hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of  
'n dronkaard of 'n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet 
nie.

1 Korintiërs 6:9,10 Of  weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk 
van God nie sal beërwe nie? 10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of  
afgodedienaars of egbrekers of  wellustelinge of  sodomiete of  diewe of 
gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk 
van God beërwe nie.

1  Korintiërs  10:6  En  hierdie  dinge  was voorbeelde  vir  ons,  dat  ons  nie 
begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie.

1 Korintiërs 12:31 Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek 
wys julle 'n nog uitnemender weg.

1  Korintiërs  14:39  Daarom,  broeders,  beywer  julle  om  te  profeteer  en 
moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie.

2  Korintiërs  9:5  Ek  het  dit  dus  noodsaaklik  geag  om  die  broeders  te 
versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde 
dankoffer  vooraf  in  orde  te  bring,  sodat  dit  gereed  kan  wees  as  'n 
dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie.



Galasiërs 5:16-20 Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die 
begeerlikheid van die vlees volbring nie; 17 want die vlees begeer teen 
die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, 
sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. 18 Maar as julle deur die Gees 
gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. 19 En die werke van die 
vlees  is  openbaar,  naamlik  owerspel,  hoerery,  onreinheid, 
ongebondenheid;  20  afgodery,  towery,  vyandskap,  twis,  jaloersheid, 
toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

Galasiërs 5:24 Maar die wat aan Christus behoort,  het die vlees met sy 
hartstogte en begeerlikhede gekruisig.

Efesiërs  2:1-3  En  julle  het  Hy  lewend  gemaak,  wat  dood  was  deur  die 
misdade en die sondes 2 waarin julle tevore gewandel het volgens die 
loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, 
van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, 3 
onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van 
ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en 
ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

Efesiërs 4:19 wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die 
ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.

Efesiërs 4:22-27 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens 
moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 
23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 24 en 
julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid  en heiligheid.  25 Daarom,  lê  die  leuen af  en spreek die 
waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. 26 Word 
toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn 
nie; 27 en gee aan die duiwel geen plek nie.

Efesiërs 5:3 Maar hoerery en allerhande onreinheid of  hebsug moet onder 
julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;

Efesiërs 5:5 Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of  onreine of  
gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van 
Christus en van God nie.

Kolossense  3:5  Maak dood  dan  julle  lede  wat  op die  aarde is,  naamlik 
hoerery,  onreinheid,  hartstog,  slegte  begeertes  en  gierigheid,  wat 
afgodediens is,

1 Tessalonisense 2:5 Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal 
opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie.

1 Tessalonisense 4:3-7 Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat 
julle jul moet onthou van die hoerery; 4 dat elkeen van julle moet weet 
om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer,  5 nie in hartstogtelike 
begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; 6 dat niemand sy 
broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n 



wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en 
betuig het. 7 Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot 
heiligmaking.

1 Timoteus 3:3 geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar 
vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie;

1 Timoteus 3:8 Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde 
spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie,

1 Timoteus 6:9,10 Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke 
en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink 
in verderf en ondergang. 10 Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle 
euwels;  en  omdat  sommige  dit  begeer,  het  hulle  afgedwaal  van  die 
geloof en hulleself met baie smarte deurboor.

2 Timoteus 2:22 Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag 
ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n 
rein hart aanroep.

2  Timoteus  3:2  Want  die  mense  sal  liefhebbers  van  hulleself  wees, 
geldgieriges,  grootpraters,  trotsaards,  lasteraars,  ongehoorsaam  aan 
hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

2 Timoteus 3:6 Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue 
gevange  neem  wat  met  sondes  belaai  is  en  deur  allerhande 
begeerlikhede gedryf word,

2 Timoteus 4:3 want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer 
nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir 
hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,

Titus 2:12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te 
verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te 
lewe,

Titus  3:3  Want  ons  was  ook  vroeër  onverstandig,  ongehoorsaam,  op  'n 
dwaalweg, verslaaf  aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het 
in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.

Hebreërs  13:5  Julle  gedrag  moet  vry  van  geldgierigheid  wees.  Wees 
tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en 
jou nooit verlaat nie.

Jakobus 1:14,15 Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid 
weggesleep en verlok word.  15 Daarna,  as die begeerlikheid ontvang 
het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, 
bring dit die dood voort.

Jakobus 4:1-5 Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle 
nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? 2 
Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle 
kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat 
julle nie bid nie.



Jakobus 4:3 Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit 
in julle welluste deur te bring. 4 Egbrekers en egbreeksters, weet julle 
nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 
dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. 5 Of meen 
julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in 
ons woon?

1 Petrus 1:14 Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens 
die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.

1 Petrus 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om 
julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;

1  Petrus  4:2-4  om  die  orige  tyd  in  die  vlees  nie  meer  volgens  die 
begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. 3 
Want  dit  is  genoeg  dat  ons  die  afgelope  lewenstyd  die  wil  van  die 
heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, 
dronkenskap,  brasserye,  drinkpartye  en  ongeoorloofde  afgoderye.  4 
Daarom  vind  hulle  dit  vreemd  as  julle  nie  saamloop  in  dieselfde 
uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster.

2 Petrus 1:4 waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk 
het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, 
nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die 
wêreld is.

2 Petrus 2:3 en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle 
trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af  nie werkeloos nie, en hulle 
verderf sluimer nie.

2 Petrus 2:9-19 die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en 
die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; 
10 en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die 
heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die 
heerlike wesens te belaster nie, 11 terwyl die engele, hoewel groter in 
sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring 
nie. 12 Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos 
redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te 
word,  in  hulle  verdorwenheid  te  gronde gaan 13 en die  loon van die 
ongeregtigheid  ontvang.  Hulle  ag  die  weelderigheid  oordag  'n  genot; 
hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met 
julle saamsmul; 14 met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig 
nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsug, hulle 
is  kinders van die vervloeking.  15 Hulle het  die regte pad verlaat  en 
verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam, die seun van Beor, wat die loon 
van ongeregtigheid  liefgehad het,  16 maar  die  bestraffing  van sy  eie 
oortreding ontvang het: die stom lasdier het met die stem van 'n mens 
gepraat  en die  waansinnigheid  van die  profeet  verhinder.  17  Hulle  is 



waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie 
die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. 18 Want deur 
trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede 
van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het 
wat in dwaling wandel. 19 Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle 
self slawe van die verdorwenheid is; want waar 'n mens deur oorwin is, 
daarvan het hy ook 'n slaaf geword.

2 Petrus 3:3 Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae 
spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

1 Johannes 2:15-17 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld 
is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in 
hom nie. 16 Want alles wat in die wêreld is--die begeerlikheid van die 
vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe--is 
nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. 17 En die wêreld gaan verby 
en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

Judas 1:11 Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om 
loon hulleself  in die verleiding van Bíleam gestort en in die verset van 
Korag omgekom.

Judas 1:15-19 om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder 
hulle  te  straf  oor  al  hulle  goddelose  werke  wat  hulle  goddelooslik 
gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen 
Hom gespreek het. 16 Hulle is murmureerders wat oor hul lot klae, en 
volgens  hulle  begeerlikhede  wandel;  en  hulle  mond  spreek  trotse 
woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. 17 Maar julle, 
geliefdes,  moet  die  woorde  onthou  wat  tevore  gespreek  is  deur  die 
apostels van onse Here Jesus Christus, 18 dat hulle vir julle gesê het: In 
die  laaste  tyd sal  daar  spotters wees wat  volgens hul  eie  goddelose 
begeerlikhede  wandel.  19  Dit  is  hulle  wat  skeuring  maak,  sinnelike 
mense wat die Gees nie het nie.

Openbaring 18:14 En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en 
al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit 
nooit weer kry nie.
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