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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 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. (Nehemia 13:2)

Psalms 44:4(5) U self is my Koning, o God! Gebied die oorwinninge van Jakob.
Jesaja 61:1 Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf 

het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur 
om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating 
uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; (Lukas 4:18)

Matteus 6:13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. 
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in 
ewigheid. Amen. (Lukas 11:4)

Matteus 8:16 En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat 
van duiwels besete was; en Hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe; en 
almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,

Matteus 10:1 En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag 
gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke 
kwaal te genees. (Markus 3:14,15)

Matteus 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf 
duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Matteus 12:26-29 En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself 
verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? 27 En as Ek deur Beëlsebul 
die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul 
regters wees. 28 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. (Markus 3:23-27)

Matteus 12:43-45 En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, 
gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. 44 Dan sê hy: Ek
sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit 
leeg, uitgeveeg en versier. 45 Dan gaan hy en neem sewe ander geeste 
slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die 
laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met 
hierdie bose geslag.

Matteus 15:22,26,28 En 'n Kananése vrou het van daardie gebied gekom en na
Hom geroep en gesê: Wees my barmhartig Here Seun van Dawid! My dogter
is erg van die duiwel besete. 26 Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om
die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. 28 Toe
antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou 



wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.
Matteus 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele 

gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, 
en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. 
(Matteus 18:18)

Matteus 17:19-21 Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom 
kon ons hom nie uitdryf nie? 20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle 
ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n 
mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe!
en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. 21 Maar 
hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.

Markus 1:23-26 En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees; en 
hy het uitgeskreeu 24 en gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, 
Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige
van God! 25 En Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil en gaan uit hom uit! 
26 En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot 
stem geskreeu en uit hom uitgegaan.

Markus 1:32-34 En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na 
Hom gebring almal wat ongesteld en van duiwels besete was. 33 En die 
hele stad het by die deur saamgekom. 34 En baie wat aan allerhande 
siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die 
duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.

Markus 1:39 En Hy het die hele Galiléa deur in hulle sinagoges gepreek en die 
duiwels uitgedryf.

Markus 5:8 Want Hy het vir hom gesê: Onreine gees, gaan uit die man uit!
Markus 6:7,13 En Hy het die twaalf na Hom geroep en hulle twee-twee begin 

uitstuur en het hulle mag gegee oor die onreine geeste, 13 En hulle het 
baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak.

Markus 9:23-25 En Jesus sê vir hom: Wat dit betref--as jy kan glo, alle dinge is 
moontlik vir die een wat glo. 24 En dadelik roep die vader van die kind met 
trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp! 25 En toe Jesus sien
dat 'n skare bymekaar stroom, het Hy die onreine gees bestraf en vir hom 
gesê: Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit
weer in hom nie.

Markus 9:29 En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as
deur gebed en vas nie.

Markus 9:38,39 Toe antwoord Johannes Hom en sê: Meester, ons het iemand 
gesien wat in u Naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie; en ons het 
hom belet, omdat hy ons nie volg nie. 39 Maar Jesus sê: Moet hom nie belet
nie, want daar is niemand wat 'n krag in my Naam sal doen en gou van My 
sal kan kwaadspreek nie;

Markus 16:17 En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal



hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,
Lukas 4:34-36 en gesê: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het

U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God! 35 En 
Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil, en gaan uit hom uit! En die duiwel 
het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer
te maak. 36 Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met 
mekaar en sê: Wat vir 'n woord is dit, dat Hy met gesag en mag die onreine 
geeste gebied, en hulle gaan uit!

Lukas 4:41 En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en gesê: U is 
die Christus, die Seun van God! En Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om 
te praat nie, omdat hulle geweet het dat Hy die Christus was.

Lukas 7:21 En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en 
kwale en bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk.

Lukas 8:29 want Hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit 
te gaan. Want baiekeer het hy hom saamgesleep; en hulle het hom gebind 
met kettings en voetboeie om oor hom wag te hou; maar hy het die boeie 
uitmekaar geruk, en die duiwel het hom in die woestyne gedrywe.

Lukas 9:40 En ek het u dissipels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie.
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.

Lukas 11:14 En Hy het 'n duiwel uitgedryf, en dié was stom. En toe die duiwel 
uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle verwonder.

Lukas 11:20-22 Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan 
het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. 21 Wanneer 'n sterk man
wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. 22 
Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy 
volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.

Lukas 13:32 En Hy het vir hulle gesê: Gaan vertel daardie jakkals: Kyk, Ek dryf
duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is Ek 
klaar.

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo--die werke 
wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek
na my Vader gaan.

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

Handelinge 10:38 met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf 
het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed 



gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God
met Hom was.

Handelinge 16:17,18 Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: 
Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig 
aan julle die weg van verlossing. 18 En dit het sy baie dae lank gedoen; 
maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees 
gesê: Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan.
En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan.

Handelinge 19:11,12 En God het buitengewone kragte deur die hande van 
Paulus gedoen, 12 sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf 
was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste 
van hulle uitgegaan het.

Handelinge 26:15-18 Toe sê ek: Wie is U, Here? En Hy sê: Ek is Jesus wat jy 
vervolg. 16 Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het Ek aan 
jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy 
gesien het en van die dinge waarin Ek nog aan jou sal verskyn, 17 terwyl 
Ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie Ek jou nou stuur, 18 om 
hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en 
van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My 
vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

Romeine 16:20 En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete 
verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.

2 Korintiërs 2:11 want ons is met sy planne nie onbekend nie.
Galasiërs 1:4 wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred 

uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader,
Efesiërs 4:27 en gee aan die duiwel geen plek nie.
Efesiërs 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande 

kan bly teen die liste van die duiwel.
2 Tessalonisense 3:2,3 en dat ons verlos mag word van die verkeerde en 

slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. 3 Maar die Here
is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.

2 Timoteus 2:26 en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die 
duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

2 Timoteus 4:18 En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om 
in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle 
ewigheid! Amen.

1 Petrus 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, 
loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

1 Johannes 4:4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat
in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.
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