
Ken de Bijbel
Een beknopte bijbelstudie over verschillende onderwerpen

Herziene Statenvertaling

Jakobus 4:7
    Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

1 Johannes 4:4
     Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die 
in de wereld is.

Jesaja 59:19b
     Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem 
oprichten.

1 Timotheus 6:12
     Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent 
en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Efeze 4:27
     Ten geef de duivel geen plaats.

2 Korinthe 10:3-4-5
     Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze 
strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken.
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en 
wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

1 Petrus 5:8-9a
Wees nuchter en waakzaam;  want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op 
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof.

Efeze 6:10-12
    Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met 
de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de 
duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten.

Efeze 6:16
     Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen 
uitblussen.

1 Johannes 2:14
     Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de 
boze hebt overwonnen.

1 Johannes 3:8b
     Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
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