14 Bijbelverzen tegen Halloween
1 Korinthiërs 10:20-21
“Ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de
drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen”
2 Korinthiërs 6:14-17
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er
tussen licht en duisternis?”
Efeziërs 5:11
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
maar ontmasker ze veeleer”
Efeziërs 4:27
“Geef de duivel geen plaats”
1 Petrus 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”
Deuteronomium 18:9-14
“Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft,
mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken …”
Jesaja 5:20
“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis”
Jeremia 10:2
“U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren”
1 Thessalonicenzen 5:21-22
“Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad”
Romeinen 13:12
“Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen”
Jakobus 4:7
“Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel”
Efeziërs 5:8, 11
“Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen
van het licht … En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis …”
Efeziërs 5:15-16
“Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn”
Johannes 3:19-20
“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht”

Zie verder:
o Rubriek “Feestdagen”: http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm
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