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Lukas 17:5 Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof.
Romeine 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die

woord van God.
Lukas 11:1 En toe Hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy

dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes
ook sy dissipels geleer het.

1 Timoteus 2:1-4 In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede,
voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; 2 vir konings
en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in
alle godsvrug en waardigheid. 3 Want dit is goed en aangenaam voor God,
ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van
die waarheid kom.

Sagaria 3:1,2 Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy
voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan
om hom aan te klae. 2 Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou
bestraf,  o  Satan!  Ja,  mag  die  HERE,  wat  Jerusalem  verkies  het,  jou
bestraf! Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?

Efesiërs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen
die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis
van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Efesiërs 6:10,11 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die
krag van sy sterkte. 11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat
julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Efesiërs 6:13-17 Daarom, neem die volle  wapenrusting  van God op,  sodat
julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring
het, staande kan bly. 14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid
omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, 15 en as skoene aan
julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. 16 Behalwe dit alles
neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die
Bose sal  kan uitblus.  17 En neem aan die helm van verlossing  en die
swaard van die Gees--dit is die woord van God--

Hebreërs 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as
enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en
gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en
gedagtes van die hart.

Lukas 4:8 En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want



daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
Efesiërs 6:18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid

in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die
heiliges

1 Samuel  17:45-47 Maar  Dawid  sê  vir  die  Filistyn:  Jy  kom na my met  'n
swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die Naam
van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat
jy uitgedaag het. 46 Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek
jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leër van
die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die
aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. 47 Dan
sal hierdie hele menigte moet erken dat die HERE nie deur swaard en deur
spies verlos nie; want die stryd behoort aan die HERE, en Hy sal julle in
ons hand gee.

Lukas 10:17-20 En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here,
ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. 18 Toe sê Hy vir hulle:
Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. 19 Kyk, Ek gee aan
julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van
die vyand;  en niks sal  julle  ooit  skade doen nie.  20 Maar julle moenie
daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees
liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

2 Korintiërs 10:3-5 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd
nie volgens die vlees nie; 4 want die wapens van ons stryd is nie vleeslik
nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, 5 terwyl ons planne
verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en
elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

2 Timoteus 1:7 Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie,
maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Matteus 12:28,29 Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan
het die koninkryk van God by julle gekom. 29 Of hoe kan iemand in die
huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man
geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof.

Efesiërs 1:13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo
het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,

Handelinge 19:6 En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees
het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

Markus  16:15-18  En  Hy  het  vir  hulle  gesê:  Gaan  die  hele  wêreld  in  en
verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom
laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. 17



En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle
duiwels  uitdryf,  met  nuwe  tale  sal  hulle  spreek,  18  slange  sal  hulle
opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie;
op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

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.

Eksodus 20:5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want
Ek, die HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders
besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die
wat My haat;

Psalms 109:17 Ja, hy het die vloek liefgehad en--dit het oor hom gekom; en
hy het geen welbehae gehad in die seën nie en--dit het ver van hom af
gebly.

Rigters 16:16 En omdat sy hom met haar woorde aldae gepers en by hom
aangedring het, het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf.

Efesiërs 4:26 Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan
oor julle toorn nie;

Romeine 14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap
gee.

1 Johannes 2:23 Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.
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.
Matteus 11:28-30 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal

julle  rus  gee.  29  Neem  my  juk  op  julle  en  leer  van  My,  want  Ek  is
sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30 want
my juk is sag en my las is lig.

2 Korintiërs 6:2 Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor,
en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die
welbehae; kyk, nou is die dag van heil.

Romeine 10:13 Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered
word.
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