
Skrif - Protection

Jeremia  1:18  Want  kyk,  Ek  maak  jou  vandag  'n  versterkte  stad  en  'n 
ysterpilaar en kopermure teen die hele land: teen die konings van Juda, 
teen sy vorste, teen sy priesters en teen die volk van die land.

Esegiël  3:18  As  Ek aan  die  goddelose  sê:  Jy  sal  sekerlik  sterwe--en  jy 
waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg 
te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, 
deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.

Jeremia 6:27 Ek het jou onder my volk as toetser gestel, as vesting, dat jy 
hulle weg kan ken en toets.

Levitikus 26:19 En Ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak 
soos yster en julle aarde soos koper.

Deuteronomium 23:5 Maar die HERE jou God wou nie na Bíleam luister nie; 
maar die HERE jou God het vir jou die vloek in 'n seën verander, omdat 
die HERE jou God jou liefgehad het.

Romeine 12:21 Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die 
kwaad deur die goeie.

Psalms 143:8,10 Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U 
vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my 
siel op tot U. 10 Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat 
u goeie Gees my lei in 'n gelyk land.

Psalms 94:12 Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U 
leer uit u wet,

Spreuke 27:12 As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom; maar die 
eenvoudiges gaan verder, word gestraf.

Filipense 2:16 deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem 
teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of  verniet gearbei 
het nie.

Jesaja 49:4 Maar Ék het gesê: Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir 
niks en vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by die HERE, en my loon is 
by my God.

Psalms  76:4  Daar  het  Hy  die  blitspyle  van  die  boog  verbreek,  skild  en 
swaard en oorlog. Sela.

Hebreërs 13:21 julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in 
julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie 
die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.

1  Korintiërs  16:15  En  ek  versoek  julle,  broeders--julle  weet  dat  die 
huisgesin van Stéfanas die eersteling van Acháje is en dat hulle hul tot 
diens van die heiliges gestel het--

Filipense 1:27 Alleenlik,  gedra  julle  waardig  die  evangelie  van  Christus, 
sodat,  of  ek kom en julle sien dan wel of  ek afwesig is,  ek van julle 



omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en, een van siel, 
saam stry vir die geloof van die evangelie,

1  Korintiërs  15:58  Daarom,  my  geliefde  broeders,  wees  standvastig, 
onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet 
dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.

Kolossense 4:12 Épafras wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, 
groet  julle  en stry  altyd vir  julle  in  die  gebede,  dat  julle  volmaak en 
volkome mag staan in die ganse wil van God.

2 Konings 19:34 En Ek sal hierdie stad beskut, om dit te verlos, ter wille 
van My en my kneg Dawid.

Jeremia 15:20,21 En Ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk 
maak; en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie; want Ek is 
met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die HERE. 21 En Ek sal 
jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis 
van die tiranne.

Psalms 55:19 Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met 
menigtes is hulle teen my.

Esegiël 30:24 En Ek sal die arms van die koning van Babel versterk en my 
swaard in sy hand gee, maar Farao se arms sal Ek breek, sodat hy voor 
hom sal kerm soos 'n dodelike gewonde man kerm.

Openbaring 3:18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur 
gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en 
die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te 
salf, sodat jy kan sien.

1 Johannes 3:17 Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien 
gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?

Jesaja 50:4 Die Here HERE het My 'n geoefende tong gegee, dat Ek kan 
weet om die vermoeide te verkwik met woorde; Hy wek elke môre, Hy 
wek my oor om te hoor soos die leerlinge.

Psalms  18:40  En  U  het  my  met  krag  omgord  vir  die  stryd;  U  het  my 
teëstanders onder my laat buk.

2 Samuel  22:40 En U het  my met krag omgord vir  die  stryd,  U het  my 
teëstanders onder my laat buk.

Psalms 89:44 Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie 
laat standhou in die geveg nie.

Esegiël 13:6 Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle 
wat daar sê: Die HERE het gespreek--terwyl die HERE hulle nie gestuur 
het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!

Levitikus 26:37 En hulle  sal  struikel  die  een oor  die  ander soos vir  die 
swaard, alhoewel niemand agtervolg nie; en julle sal voor julle vyande 
nie kan standhou nie.

1 Korintiërs 14:8 Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal 



klaarmaak vir die oorlog?
Job 15:24 Benoudheid en angs verskrik hom; dit  oorweldig hom soos 'n 

koning wat gereed staan vir die aanval,
1 Kronieke 12:8 Ook van die Gadiete het hulle afgeskei na Dawid, na die 

bergvesting in die woestyn, dapper manne, krygsmanne in die oorlog, 
toegerus met skild en spies, en hulle gesigte was leeugesigte en hulle 
was vinnig soos gemsbokke op die berge:

1 Kronieke 12:33 van Sébulon wat op kommando moet uittrek, toegerus vir 
oorlog met allerhande krygswapens, vyftig duisend aaneengesluit, en nie 
met 'n dubbele hart nie;

1 Kronieke 12:38 Al  hierdie krygsmanne het,  in  slagorde aaneengesluit, 
met 'n onverdeelde hart na Hebron gekom om Dawid koning te maak oor 
die hele Israel; en ook al die orige Israeliete was een van hart om Dawid 
koning te maak.

Lukas 10:19 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.

2  Korintiërs  7:10  Want  die  droefheid  volgens  die  wil  van  God  werk  'n 
onberoulike  bekering  tot  redding,  maar  die  droefheid  van  die  wêreld 
werk die dood.

2  Timoteus  2:25,26  Hy  moet  die  weerspanniges  in  sagmoedigheid 
teregwys, of  God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van 
die waarheid nie, 26 en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van 
die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

Nehemia 4:15 En toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword het, 
en God hulle plan verydel het, het ons almal teruggegaan na die muur, 
elkeen na sy werk.

Psalms 73:24 U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem.
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