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Genesis 20:6 Daarop antwoord God hom in die droom: Ek weet ook dat jy dit in 
die onskuld van jou hart gedoen het, en Ek self het jou daarvan teruggehou om
nie teen My te sondig nie. Daarom het Ek jou nie toegelaat om haar aan te 
raak nie.

Eksodus 35:21,26 En elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees 
hom aangedryf het, het gekom: hulle het die offergawe van die HERE gebring 
vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die 
heilige klere; 26 En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur 
kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin.

Numeri 10:35 En as die ark wegtrek, het Moses gesê: Staan op, HERE, dat u 
vyande verstrooi kan word en u haters voor u aangesig kan vlug.

Deuteronomium 2:25 Vandag sal Ek begin om die skrik en die vrees vir jou op die 
volke onder die hele hemel te lê, sodat hulle, as hulle die tyding aangaande jou
hoor, voor jou sal sidder en bewe van angs.

Deuteronomium 9:3 Weet dan vandag dat die HERE jou God die Een is wat voor 
jou oortrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou 
onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe en tot niet maak soos die HERE 
jou beloof het.

Josua 2:9 en aan die manne gesê: Ek weet dat die HERE die land aan julle gegee 
het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die 
land vir julle bewe;

1 Samuel 17:48,50 Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en aldeur nader kom om 
Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te 
ontmoet; 50 So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. 
En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar geen swaard in 
Dawid se hand was nie.

Ester 8:17 en in al die provinsies en in al die stede waar die bevel van die koning 
en sy wet ook al aangekom het, was daar vrolikheid en vreugde by die Jode, 
maaltyd en feesdag; en baie uit die volke van die land het Jode geword, want 
die skrik vir die Jode het op hulle geval.

Job 29:14 Die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed; my reg was soos 'n 
mantel en 'n tulband.

Spreuke 13:11 Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die 
hand bymekaarmaak, kry altyd meer.

Spreuke 13:22 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die 
sondaar word vir die regverdige weggebêre.

Spreuke 22:22,23 Beroof die arme nie, omdat hy arm is, en verbrysel die ellendige
nie in die poort nie. 23 Want die HERE sal hulle saak verdedig en hulle 
berowers van die lewe berowe.

Jesaja 35:8 En dáár sal 'n grootpad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem 
sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; 



wie die weg bewandel--selfs die dwase sal nie dwaal nie.
Jesaja 43:2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere--hulle sal 

jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die 
vlam sal jou nie brand nie.

Jesaja 49:25 Waarlik, so sê die HERE: Ja, die gevangenes van die held sal 
afgeneem word, en die buit van die tiran sal ontvlug; en jou bestryder sal Ék 
bestry en jou kinders sal Ek verlos.

Jesaja 54:17 Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke 
tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die 
knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.

Jesaja 59:17,19 En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, en die helm 
van heil was op sy hoof; en die klere van wraak het Hy aangetrek as kleding 
en Hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. 19 En hulle sal die Naam van 
die Here vrees van die westekant af, en sy heerlikheid van die opgang van die 
son af; want Hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die 
HERE aandrywe.

Jesaja 61:10 Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my 
beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel--
soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid 
wat haar versier met haar juwele.

Esegiël 22:30 En Ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor 
my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes 
nie; maar Ek het niemand gevind nie.

Esegiël 45:8 Aangaande die grond, dit sal aan hom behoort as besitting in Israel, 
en my vorste sal my volk nie meer verdruk nie, maar aan die huis van Israel 
die land oorlaat volgens hulle stamme.

Daniël 4:16 Laat sy hart anders word as dié van 'n mens en 'n dierehart aan hom 
gegee word, en laat sewe tydperke oor hom heengaan.

Daniël 7:4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek 
het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos
'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

Sagaria 4:6 Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan 
Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê 
die HERE van die leërskare.

Matteus 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word 
nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Matteus 26:41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel 
gewillig, maar die vlees is swak.

Markus 10:48-52 En baie het hom bestraf, dat hy moet stilbly; maar hy het al 
harder uitgeroep: Seun van Dawid, wees my barmhartig! 49 Toe gaan Jesus 
staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir 
hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. 50 En hy gooi sy oorkleed af, 
staan op en kom na Jesus toe. 51 En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy 



hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabbóni, dat ek mag 
sien. 52 En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy 
gesien en Jesus op die pad gevolg. (Matteus 20:30-34)

Markus 16:20 Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het 
saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het.

Lukas 14:23 Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die 
lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word.

Lukas 21:15,36 Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle 
teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie. 36 Waak dan en bid 
altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te 
ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

Johannes 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U 
hulle van die Bose bewaar.

Handelinge 11:23 Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het
almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly;

Handelinge 13:48 En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die 
woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer 
was tot die ewige lewe.

1 Korintiërs 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie; 
maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word 
nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit 
sal kan verdra.

1 Korintiërs 16:9 Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan, en daar is 
baie teëstanders.

2 Korintiërs 12:9 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my 
krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, 
sodat die krag van Christus in my kan woon.

Efesiërs 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan 
bly teen die liste van die duiwel.

Hebreërs 1:7,14 En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde 
maak en van sy dienaars vuurvlamme; 14 Is hulle nie almal dienende geeste 
wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe 
nie?

Jakobus 4:7 Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van 
julle wegvlug.

1 Petrus 5:10 En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy 
ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gely het, julle 
volmaak, bevestig, versterk en grondves!
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