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23. Gevechten en verleiding

Herziene Statenvertaling

1 Korinthe 10:13

   Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  En God is getrouw: Hij zal niet 

toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de 

uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Jakobus 1:2-3

    Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u 

weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Jesaja 43:1b-2

   Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Wanneer u zult gaan  door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.

Hebreeën 12:1-2

      Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen 
alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop 

lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van 

het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen 

en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God.

1 Petrus 4:12-13

    Geliefden,  laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u 

niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u 

gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn 

heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Romeinen 8:18

      Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Jakobus 1:12

    Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij  de kroon 

van het leven ontvangen, die de Heere  beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Johannes 15:2

    Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt 

Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

Psalm 119:67   

Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.

Psalm 119:71

     Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren.
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Hebreeën 12:6,11

     Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.

 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot 
droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Spreuken 15:32
     Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven, maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand.

Spreuken 22:15
     Zit er dwaasheid in het hart van een jongeman gebonden, de stok van de vermaning zal die ver 

daarvan houden.

Spreuken 16:6
     Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des HEEREN 

keert men zich af van het kwade.

Prediker 8:11

    Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de 
mensenkinderen in hen vervuld van kwaaddoen.

24. Kastijding

Hebreeën 5:8
   Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

1 Petrus 1:6-7  

     Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door 
allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, 
dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 
openbaring van Jezus Christus.

Mattheus 26:41

      Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt;  de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

2 Timotheus 2:3
     Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.

Lukas 22:31-32
     En de Heere zei: Simon, Simon, zie,  de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.Maar 
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk 
dan uw broeders.


