
Skrif - Mind Bad

Genesis 26:35 En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet.
Deuteronomium 28:65 En onder dié nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou 

voetsool sal daar geen rusplek wees nie; maar die HERE sal jou daar 'n 
bewende hart gee en smagtende oë en 'n kwynende siel.

Rut 1:8 sê Naómi aan haar twee skoondogters: Gaan heen, draai om, elkeen 
na die huis van haar moeder; mag die HERE aan julle guns bewys soos 
julle aan die dode en aan my bewys het.

2 Samuel 17:8 Verder het Húsai gesê: U weet dat u vader en sy manne 
helde is en bitter van siel soos 'n beer wat van haar kleintjies beroof is 
in die veld; ook is u vader 'n krygsman, en hy sal nie by die volk vernag 
nie.

Spreuke 21:27 Die offer van die goddelose is 'n gruwel; hoeveel te meer as 
hulle dit met skandelike bedoeling bring.

Spreuke 29:11 'n Dwaas laat al  sy toorn uitvaar,  maar 'n wyse bring dit 
eindelik tot bedaring.

Esegiël 23:17 Daarop kom die kinders van Babel by haar, na die bed van 
liefde, en verontreinig haar met hulle hoerery, en sy het onrein geword 
deur hulle; daarna het haar siel van hulle vervreemd geraak.

Esegiël 36:5 daarom, so sê die Here HERE: Waarlik, in die vuur van my ywer 
spreek Ek teen die oorblyfsel van die nasies en teen die hele Edom wat 
my land vir hulleself  as besitting bestem het--in volle vreugde van die 
hart, met diepste veragting--sodat die weiveld daarvan 'n buit sou wees.

Esegiël 38:10 So sê die Here HERE: In dié dag sal daar gedagtes in jou hart 
opkom, en jy sal 'n listige plan beraam

Daniël 5:20 Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om 
oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en 
die heerlikheid is hom ontneem.

Lukas 12:20 Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal 
hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s'n sal dit 
wees?

Romeine 1:28 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:

Romeine 8:6,7 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees 
bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen 
God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit 
kan ook nie.

Romeine 11:20 Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur 



die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.
2  Korintiërs  11:3  Maar  ek  vrees  dat,  net  soos  die  slang  Eva  deur  sy 

listigheid  bedrieg  het,  julle  sinne  so  miskien  bedorwe  kan  raak, 
vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.

Efesiërs  2:3  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 4:17 Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet 
wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van 
hulle gemoed nie--

Kolossense 1:27 aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die 
heerlikheid  van  hierdie  verborgenheid  onder  die  heidene  is,  dit  is 
Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

Kolossense 2:18 Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae 
hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie 
gesien het  nie,  en  sonder  oorsaak  opgeblase  wees deur  sy  vleeslike 
gesindheid,

1  Tessalonisense  5:14  En  ons  versoek  julle,  broeders,  vermaan  die 
onordelikes,  bemoedig  die  kleinmoediges,  ondersteun  die  swakkes, 
wees lankmoedig teenoor almal.

1 Timoteus 6:5 nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand 
en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend 
is. Onttrek jou aan sulke mense.

Titus 1:16 Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die 
werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke 
goeie werk.

Hebreërs 12:3 Want julle moet ag gee op Hom wat so 'n teëspraak van die 
sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word 
en verslap nie.

Jakobus 1:8 so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.
2 Tessalonisense 2:2 om nie gou julle verstand te verloor of  verskrik te 

word nie--deur gees of  deur woord of deur brief wat van ons afkomstig 
sou wees--asof die dag van Christus al daar is.
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