Leven in de belofte van
Zijn bescherming,
van waaruit wij overwinnen

Jesaja 60:2

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u
zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Johannes 16:33

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt u
verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen
Lukas 22:
31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften

als de tarwe.
32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.

1Petrus 5:
8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een

brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Efeziërs 2:2

waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze
wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van
de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

Johannes 10:10

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed

Efeziërs 6:
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden

tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 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.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt
bieden op de dag van het kwaad, {de kwade dag. } en na alles gedaan te hebben,
stand kunt houden.
2Korinthiers 11:
14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Jij die in de schuilplaats van de Allerhoogste woont:
• overnacht in de schaduw van de Almachtige
• wordt beschermd tegen de listen van de boze
• wandelt onder de bescherming van Zijn vleugels
• wordt omringd door De Here Jezus als een schild en pantser
• kent geen angst voor dat wat in het donker jou wil aanvallen
• kent geen angst voor wat overdag jou wil vernietigen
• zal niet geraakt worden als velen om jou heen vallen
• zal de Heer altijd als jou toevlucht zien
• zal beseffen dat de Here Jezus altijd jou woonplaats is
• zal beschermd zijn tegen elk onheil
• zal door geen enkele plaag getroffen worden
• wordt omringt door engelen die klaarstaan om jou te dienen

Psalm 91:
13 Op de (brullende) leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en

de slang vertrappen.

Jozua 1:3 Elke plaats die uw voetzool
2 Koningen 7:20 Zo gebeurde

het met hem, want het volk
vertrapte hem in de poort,
zodat hij stierf.

betreedt, heb Ik u gegeven,
overeenkomstig wat Ik tot Mozes
gesproken heb.

Efeziërs 6:
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt

bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt
houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het
borstharnas van de gerechtigheid,

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van

de boze zult kunnen uitblussen.

17 En neem de helm van de zaligheid

Efeziërs 6:
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt

bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt
houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het
borstharnas van de gerechtigheid,

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van

de boze zult kunnen uitblussen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods

Woord,

Psalm 91:
13 Op de (brullende) leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en

de slang vertrappen.
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1Petrus 5:
8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een

brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Spreuken 19:12
12 De toorn van een koning is als het brullen van een jonge leeuw,

maar zijn welgevallen is als dauw op het gras.

Psalm 91:
13 Op de (brullende) leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en

de slang vertrappen.
Lukas 10:

3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de

demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.
18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de
macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
1Johannes 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.

Efeziërs 1:
19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven,

overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan
Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd
over alle dingen gegeven aan de gemeente,
23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Romeinen 16:
20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten

verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

