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En word nie aan hierdie 
wêreld gelykvormig nie, 
maar word verander deur die 
vernuwing van julle gemoed, 
sodat julle kan beproef wat 
die goeie en welgevallige en 
volmaakte wil van God is.  

Rom 12:2 {AOV} 
 



Want hoewel ons in die vlees 
wandel, voer ons die stryd 
nie volgens die vlees nie;  
want die wapens van ons 
stryd is nie vleeslik nie, maar 
kragtig deur God om vestings 
neer te werp,  

2 Kor 10:3-4 {AOV} 
 



terwyl ons planne verbreek en 
elke skans wat opgewerp word 
teen die kennis van God, en elke 
gedagte gevange neem tot die 
gehoorsaamheid aan Christus, 
en ons gereed hou om elke 
ongehoorsaamheid te straf 
wanneer julle gehoorsaamheid 
volkome is.  

2 Kor 10:4-5 {AOV} 
 



• Strongholds 

• Arguments 

• High things 

• Knowledge of God 
 



1Pe 3:15  Maar heilig die 
Here God in julle harte en 
wees altyd bereid om 
verantwoording te doen aan 
elkeen wat van julle 
rekenskap eis omtrent die 
hoop wat in julle is, met 
sagmoedigheid en vrees;  

1 Pet 3:15 {AOV} 
 



Joh 1:29  Die volgende dag 
sien Johannes Jesus na hom 
toe kom, en hy sê: Dáár is die 
Lam van God wat die sonde 
van die wêreld wegneem!  

Joh 1:29 {AOV} 
 



Salig is die wat honger en 
dors na die geregtigheid, 
want hulle sal versadig word 

Matt 5:6 {AOV} 
 



Jesus sê vir hulle: My voedsel 
is om die wil te doen van 
Hom wat My gestuur het en 
om sy werk te volbring. 

John 4:34 {AOV} 
 



Nader tot God, en Hy sal tot 
julle nader. Reinig die hande, 
julle sondaars, en suiwer die 
harte, julle dubbelhartiges!  

Jakobus 4:8 {AOV} 
 



Wees nugter en waaksaam, 
want julle teëstander, die 
duiwel, loop rond soos ‘n 
brullende leeu, en soek wie 
hy kan verslind.  
Hom moet julle teëstaan, 
standvastig in die geloof, 

1 Pet 5:8-9 {AOV} 
 



Maar in al hierdie dinge is 
ons meer as oorwinnaars 
deur Hom wat ons liefgehad 
het.  

Rom 8:37 {AOV} 
 



Want ek is versekerd dat geen 
dood of lewe of engele of 
owerhede of magte of 
teenwoordige of toekomende 
dinge of hoogte of diepte of 
enige ander skepsel ons sal kan 
skei van die liefde van God wat 
daar in Christus Jesus, onse 
Here, is nie.  

Rom 8:38-39 {AOV} 
 


