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Mattæus 11:28-30 Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede,
og jeg vil give eder Hvile. 29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi 
jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders 
Sjæle. 30 Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let."

1 Mosebog 2:7 da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og
blæste Livsånde i hans Næsebor, så at Mennesket blev et levende 
Væsen.

1 Mosebog 34:2,3,8 så Sikem, en Søn af Egnens Høvding, Hivviten Hamor, 
hende og greb hende og lå hos hende; og han krænkede hende; 3 men 
hans Hjerte hang ved Jakobs Datter Dina, og han elskede Pigen og talte 
godt for hende; 8 Og Hamor talte med dem og sagde: "Min Søn Sikems 
Hjerte hænger ved eders Datter; giv ham hende til Hustru

4 Mosebog 21:4 Så brød de op fra Bjerget Hor i Retning af det røde Hav for 
at komme uden om Edoms Land. Undervejs blev Folket utålmodigt

5 Mosebog 4:29 Der skal I så søge HERREN din Gud, og du skal finde ham, 
når du søger ham af hele dit Hjerte og hele din Sjæl.

Dommer 16:16 Da hun således stadig pinte og plagede ham med sine Ord, 
blev hans Sjæl træt til Døden,

1 Samuel 18:1 Efter Davids Samtale med Saul blev Jonatans Sjæl bundet til
Davids Sjæl, og han elskede ham som sin egen Sjæl;

1 Kongebog 1:29 Da svor Kongen og sagde: "Så sandt HERREN, der udløste 
mig af al min Nød, lever:

2 Kongebog 4:27 Men da hun kom hen til den Guds Mand på Bjerget, 
klamrede hun sig til hans Fødder. Gehazi trådte til for at støde hende 
bort. men den Guds Mand sagde: "Lad hende være, hun er i Vånde, og 
HERREN har dulgt det for mig og ikke åbenbaret mig det!"

Job 7:11 Så vil jeg da ej lægge Bånd på min Mund, men tale i Åndens Kvide,
sukke i bitter Sjælenød.

Job 14:22 ikkun hans eget Kød volder Smerte, ikkun hans egen Sjæl volder 
Sorg.

Job 19:2 "Hvor længe vil I krænke min Sjæl og slå mig sønder med Ord?
Job 27:2 "Så sandt Gud lever, som satte min Ret til Side, den Almægtige, 

som gjorde mig mod i Hu:
Job 30:25 Mon ikke jeg græder over den, som havde det hårdt, sørgede ikke

min Sjæl for den fattiges Skyld?
Salme 6:3,4(4,5) Såre skælver min Sjæl; o HERRE, hvor længe endnu? 4(5) 



Vend tilbage, HERRE, og frels min Sjæl, hjælp mig dog for din 
Miskundheds Skyld!

Salme 7:1,2(1-3) En Sjiggajon af David, som han sang for Herren i anledning 
af Benjaminitten Kusj' ord. (2) HERRE min Gud, jeg lider på dig, frels mig 
og fri mig fra hver min Forfølger, 2(3) at han ej som en Løve skal rive mig
sønder, bortrive, uden at nogen befrier.

Salme 17:13 Rejs dig, HERRE, træd ham i Møde, kast ham til Jorden, fri 
med dit Sværd min Sjæl fra den gudløses Vold,

Salme 23:3 han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld.
Salme 25:20 Vogt min Sjæl og frels mig, jeg lider på dig, lad mig ikke 

beskæmmes.
Salme 33:19 for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens 

Tid.
Salme 34:22(23) HERREN forløser sine Tjeneres Sjæl, og ingen, der lider på 

ham, skal bøde.
Salme 35:12,13 de lønner mig godt med ondt, min Sjæl er forladt. 13 Da de 

var syge, gik jeg i Sæk, med Faste spæged jeg mig, jeg bad med sænket 
Hoved,

Salme 41:4(5) Så siger jeg da: Vær mig nådig, HERRE, helbred min Sjæl, jeg 
har syndet mod dig!

Salme 42:5(6),11(12) Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi 
efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Åsyns Frelse og min Gud! 
11(12) Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi 
end skal jeg takke ham, mit Åsyns Frelse og min Gud! (Salme 
42:6(7),11(12); 43:5)

Salme 56:13(14) Thi fra Døden frier du min Sjæl, ja min Fod fra Fald, at jeg 
kan vandre for Guds Åsyn i Livets Lys.

Salme 69:10(11) jeg spæged min Sjæl med Faste, og det blev mig til Spot;
Salme 69:18(19) kom til min Sjæl og løs den, fri mig for mine Fjenders 

Skyld!
Salme 86:13 thi stor er din Miskundhed mod mig, min Sjæl har du frelst fra 

Dødsrigets Dyb.
Salme 97:10 I, som elsker HERREN, hade det onde! Han vogter sine 

frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Hånd;
Salme 107:9 Thi han mættede den vansmægtende Sjæl og fyldte den sultne

med godt.
Salme 116:4 Jeg påkaldte Herrens Navn: "Ak, HERRE, frels min Sjæl!"
Salme 116:8 Ja, han fried min Sjæl fra Døden, mit Øje fra Gråd, min Fod fra 

Fald.
Salme 119:28 Af Kummer græder. min Sjæl, oprejs mig efter dit Ord!



Salme 120:2 HERRE, udfri min Sjæl fra Løgnelæber, fra den falske Tunge!
Salme 121:7 HERREN bevarer dig mod alt ondt, han bevarer din Sjæl;
Salme 124:7 Vor Sjæl slap fri som en Fugl at Fuglefængernes Snare, Snaren

reves sønder, og vi slap fri.
Salme 138:3 Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl 

kom Styrke.
Ordsprogenes 6:32 Afsindig er den, der boler med hende, kun en 

Selvmorder handler så;
Ordsprogenes 22:25 at du ikke skal lære hans Stier og hente en Snare for 

din Sjæl.
Jeremia 20:13 Syng for HERREN, lovpris Herren!thi han redder den fattiges 

Sjæl af de ondes Hånd.
Jeremia 31:25 Thi jeg kvæger den trætte Sjæl og mætter hver 

vansmægtende Sjæl.
Esekiel 13:20,21 Derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over 

eders Bind, med hvilke I fanger Sjæle, og river dem af eders Arme, og de 
Sjæle, I fanger, lader jeg slippe fri som Fugle; 21 og jeg sønderriver 
eders Slør og frier mit Folk af eders Hånd, så de ikke mere er Bytte i 
eders Hånd; og I skal kende, at jeg er HERREN.

Mattæus 10:28 Og frygter ikke for dem, som slå Legemet ihjel, men ikke 
kunne slå Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve 
både Sjæl og Legeme i Helvede.

Mattæus 16:26 Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele 
Verden, men må bøde med sin Sjæl? Eller hvad kan et Menneske give til 
Vederlag for sin Sjæl? (Markus 8:36,37)

Mattæus 22:37 Men han sagde til ham: "Du skal elske Herren din Gud med 
hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind.

Mattæus 26:38 Da siger han til dem: "Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil 
Døden; bliver her og våger med mig!" (Markus 14:34)

Markus 12:30 og du skal elske Herren, din Gud af hele dit Hjerte og af hele 
din Sjæl og af hele dit Sind og af hele din Styrke.

Lukas 12:20 Men Gud sagde til ham: Du Dåre! i denne Nat kræves din Sjæl 
af dig; men hvem skal det høre til. som du har beredt?

Lukas 21:19 Ved eders Udholdenhed skulle I vinde eders Sjæle.
Johannes 12:27 Nu er min Sjæl forfærdet; og hvad skal jeg sige? Fader, 

frels mig fra denne Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne Time.
Apostlenes 14:22 og styrkede Disciplenes Sjæle og påmindede dem om at 

blive i Troen og om, at vi må igennem mange Trængsler indgå i Guds 
Rige.

Apostlenes 15:24 Efterdi vi have hørt, at nogle, som ere komne fra os, have 



forvirret eder med Ord og voldt eders Sjæle Uro uden at have nogen 
Befaling fra os,

1 Korinthierne 15:45 Således er der også skrevet: "Det første Menneske, 
Adam, blev til en levende Sjæl;"den sidste Adam blev til en 
levendegørende Ånd.

1 Thessaloniker 5:23 Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og
aldeles, og gid eders Ånd og Sjæl og Legeme må bevares helt og 
holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

Hebræerne 6:19 hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast
og går ind inden for Forhænget,

Hebræerne 10:39 Men vi ere ikke af dem, som unddrage sig, til Fortabelse, 
men af dem, som tro, til Sjælens Frelse,

Jakob 1:21 Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager 
med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formår at 
frelse eders Sjæle.

Jakob 5:20 han vide, at den, som omvender en Synder fra hans Vejs 
Vildfarelse, han Frelser en Sjæl fra Døden og skjuler en Mangfoldighed af
Synder.

1 Peter 1:9 når I nå Målet for eders Tro, Sjælenes Frelse.
1 Peter 1:22 Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet 

Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,
1 Peter 2:11 I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til 

at afholde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,
1 Peter 4:19 Derfor skulle også de, som lide efter Guds Villie, befale den 

trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode.
2 Peter 2:7,8 og udfriede den retfærdige Lot, som plagedes af de 

ryggesløses uterlige Vandel,
2 Peter 2:8 (thi medens den retfærdige boede iblandt dem, pintes han Dag 

for Dag i sin retfærdige Sjæl ved de lovløse Gerninger, som han så og 
hørte):

3 Johannes 1:2 Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting må gå dig vel, og 
du må være karsk, ligesom det går din Sjæl vel.
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