
Africaan - Begin Oorlogvoering Bid Skrif - Beginning WP Scriptures

Belydenis Skrift - Confession Scriptures

Esra 9:7 Van die dae van ons vaders af tot vandag toe is ons in 'n groot skuld,
en oor ons ongeregtighede is ons self, ons konings, ons priesters oorgegee
in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan 
gevangenskap en aan plundering en beskaming van die aangesig soos dit 
vandag is.

Esra 9:13 En ná alles wat oor ons gekom het vanweë ons slegte dade en ons 
groot skuld--want U, onse God, het ons minder toegereken as wat ons 
ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee--

Nehemia 9:2 En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die 
uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes 
en die ongeregtighede van hulle vaders.

Psalms 24:3,4 Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in 
sy heilige plek? 4 Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel 
nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.

Jesaja 59:2 maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle 
en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie
hoor nie.

Jesaja 64:6 En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede 
soos 'n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons 
ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Jeremia 5:25 Julle ongeregtighede het hierdie dinge afgeweer, en julle 
sondes het die goeie van julle teruggehou.

Hosea 13:8 Ek val hulle aan soos 'n beer wat van kleintjies beroof is, en Ek 
skeur hulle borskas oop; en soos 'n leeuin verslind Ek hulle daar, die wilde 
diere van die veld sal hulle verskeur.

Daniël 9:8,9 Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons 
konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen U gesondig 
het. 9 By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het 
teen Hom opgestaan

Markus 9:24 En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek 
glo, Here, kom my ongeloof te hulp!

Lukas 11:2 En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die 
hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil 



geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; (Matteus 6:10)
Johannes 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 

lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Johannes 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat 

U hulle van die Bose bewaar.
Romeine 6:12-14 Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat 

julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. 13 En moenie julle 
lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie,
maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode 
lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens 
van God. 14 Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie 
onder die wet nie, maar onder die genade.

Hebreërs 9:28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die 
sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn 
aan die wat Hom verwag tot saligheid.

Jakobus 4:8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle 
sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!

1 Johannes 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Vergifnis Skrif -   Forgiveness Scriptures

Matteus 6:12-15 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 
vergewe; 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in 
ewigheid. Amen. 14 Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal
julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15 Maar as julle die mense hulle 
oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie 
vergewe nie.

Matteus 18:21,22 Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my 
broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? 22 Jesus
antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig 
maal sewe toe.

Matteus 18:35 So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen
sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.

Markus 11:25,26 En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen 
iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul 
oortredinge mag vergewe. 26 Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader



wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie.
Lukas 6:37 En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word 

nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. 
Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.

Lukas 11:4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat 
aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van 
die Bose.

Lukas 17:3,4 Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf 
hom; en as hy berou kry, vergewe hom. 4 En as hy sewe maal op 'n dag 
teen jou sondig en sewe maal op 'n dag na jou terugkom en sê: Ek het 
berou--moet jy hom vergewe.

Lukas 23:34 En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle 
doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.

Handelinge 8:22 Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of 
die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word.

Romeine 4:7 Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se
sondes bedek is.

Efesiërs 1:7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die
misdade na die rykdom van sy genade,

Efesiërs 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; 
vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Kolossense 1:14-15 in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die 
vergifnis van die sondes. 13 En julle, wat dood was deur die misdade en 
die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak
deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, 14 en die skuldbrief teen ons, 
wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur 
dit aan die kruis vas te nael, 15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee
en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer 
het.

1 Johannes 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

1 Johannes 2:12 Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle 
vergewe is om sy Naam ontwil.
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