
Skrif - Mind Good

Levitikus 24:12 En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle 'n beslissing 
kon verkry volgens die uitspraak van die HERE.

Deuteronomium 18:6 En as 'n Leviet uit een van jou poorte kom, uit die hele Israel 
waar hy as vreemdeling vertoef, en hy na hartelus kom na die plek wat die 
HERE sal uitkies,

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.

1 Kronieke 28:9 En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom 
met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die HERE deursoek al die 
harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek, sal Hy 
Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verstoot.

Nehemia 4:6 Maar ons het die muur opgebou, en die hele muur is tot op sy helfte 
herstel; en die volk was met hulle hart in die werk.

Job 23:13 Maar Hy bly onveranderlik Een--wie sal Hom dan teëhou? En wat sy siel 
begeer, dit doen Hy.

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

Jesaja 26:3 U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle 
vertrou op U.

Markus 5:15 Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy 
verstand--die een wat die legioen gehad het. En hulle was bevrees.

Handelinge 17:11 En hierdie  mense was edelmoediger  as  dié in  Thessaloníka; 
hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte 
ondersoek of hierdie dinge so was.

Handelinge 20:19 en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en 
beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode;

Romeine 7:25,26 Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! 26 So dien ek self 
dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die 
sonde.

Romeine 8:6,27 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, 
is lewe en vrede, 27 En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van 
die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Romeine 11:34 Want  wie het  die  gedagte  van die Here  geken,  of  wie  was sy 
raadsman gewees?

Romeine  12:2,16  En  word nie  aan  hierdie  wêreld  gelykvormig  nie,  maar  word 
verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die 
goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. 16 wees eensgesind onder 
mekaar;  moenie  na  hoë  dinge  streef  nie,  maar  voeg  julle  by  die  nederige; 
moenie eiewys wees nie;

Romeine 14:5 Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. 
Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.

Romeine  15:6  sodat  julle  die  God  en  Vader  van  onse  Here  Jesus  Christus 
eendragtiglik uit een mond kan verheerlik.



1 Korintiërs 2:16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan 
onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

2 Korintiërs 7:7 en nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee 
hy oor julle getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, 
julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het.

2 Korintiërs 8:12 Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens 
wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

2  Korintiërs  9:2 Want  ek ken julle  bereidwilligheid  waarop ek oor  julle  by die 
Macedóniërs roem, dat Acháje 'n jaar gelede gereed was, en dat die ywer wat 
van julle uitgegaan het, baie ander aangespoor het.

Efesiërs 4:23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
Filipense 2:3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid 

moet die een die ander hoër ag as homself.
Filipense 4:2,7 Ek vermaan Euódia en ek vermaan Síntiché om eensgesind te wees 

in die Here. 7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle 
harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Kolossense 3:12 Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, 
met  innerlike  ontferming,  goedertierenheid,  nederigheid,  sagmoedigheid, 
lankmoedigheid.

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.

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

Titus 2:6 Vermaan die jong manne net so om ingetoë te wees.
Hebreërs 8:10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van 

Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle 
hart skrywe; en Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.

1 Petrus 1:13 Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en 
hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus 
Christus.

1 Petrus 5:2 Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie 
uit  dwang  nie,  maar  gewilliglik;  nie  om  vuil  gewin  nie,  maar  met 
bereidwilligheid;

2 Petrus 3:1 Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In 
albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,

Openbaring 17:9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is 
sewe berge waar die vrou op sit.
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