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KEN JE 

TEGENSTANDER 



Johannes 8 vers 44 ( Hsv ). 
 

44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de 

begeerten van uw vader doen; die was een 

mensenmoordenaar van het begin af, en staat 

niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij 

is een leugenaar en de vader van de leugen. 



Mattheus 16 vers 22-23 ( Hsv ). 
 

22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te 

bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit 

zal beslist niet met U gebeuren!  
 

23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: 

Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok 

voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, 

maar die van de mensen. 



Johannes 17 vers 15-17 ( Hsv ). 
 

15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, 

maar dat U hen bewaart voor de boze.  

( NBV : maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel ) 

16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de 

wereld ben. 

17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de 

waarheid. 



Hebreeën 2 vers 18 ( Hsv ). 
 

 

18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij 

verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, 

te hulp komen”. 



Hebreeën 4 vers 15 en 16 ( Hsv ). 
 

15 Want wij hebben geen Hogepriester (Jezus) Die 
geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, 
 

( NBV : Want de hogepriester die wij hebben is er een die 
met onze zwakheden kan meevoelen )    
 

maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is 
verzocht, maar zonder zonde. 
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot 
de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid 
verkrijgen en genade vinden om geholpen te 
worden op het juiste tijdstip. 

 



Hebreeën 42 vers 16 ( Hsv ). 
 

16 Laten wij dan  
 

• met vrijmoedigheid  
• naderen tot de troon van de genade,  
• opdat wij barmhartigheid verkrijgen en  
• genade vinden  
• om geholpen te worden  
• op het juiste tijdstip. 

 



Kolosensen 1 vers 13 ( Hsv ). 
 

13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de 
duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de 
Zoon van Zijn liefde. 

Kolosensen 2 vers 15 ( Hsv ). 
 

15 Hij heeft de overheden en de machten 
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en 
daardoor over hen getriomfeerd. 



1 Timotheus  1 vers 18-19 ( Hsv ). 
 

Opwekking tot de goede strijd 

18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in 

overeenstemming met de profetieën die voorheen 

over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de 

goede strijd strijdt. 

19 En behoud het geloof en een goed ( zuiver ) 

geweten. Sommigen hebben dit verworpen en 

hebben in het geloof schipbreuk geleden. 



• Strijd 

• Geloof  

• Geweten 



1 Petrus 3 vers 21 en 21 ( Hsv ). 
 

20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam 
waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal 
wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark 

gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – 
mensen behouden werden door het water heen.  
21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu 

ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil 
van het lichaam, maar als vraag aan God van een 
goed geweten, door de opstanding van Jezus 

Christus. 



Hebreeën 42 vers 16 ( Hsv ). 
 

16 Laten wij dan  
 

• met vrijmoedigheid  
• naderen tot de troon van de genade,  
• opdat wij barmhartigheid verkrijgen en  
• genade vinden  
• om geholpen te worden  
• op het juiste tijdstip. 

 




