
Comfort Schrift

2 Corinthiërs 1:2-4 Genade zij  u en vrede van God, onzen Vader,  en den 
Heere Jezus Christus. 3 Geloofd zij  de God en Vader van onzen Heere 
Jezus  Christus,  de  Vader  der  barmhartigheden,  en  de  God  aller 
vertroosting; 4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden 
kunnen  vertroosten  degenen,  die  in  allerlei  verdrukking  zijn,  door  de 
vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden.

Spreuken 15:13 Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken; maar door 
de smart des harten wordt de geest verslagen.

1 Koningen 8:66 Op den achtsten dag liet hij het volk gaan, en zij zegenden 
den koning; daarna gingen zij naar hun tenten, blijde en goedsmoeds over 
al het goede, dat de HEERE aan David, Zijn knecht, en aan Israel, Zijn 
volk, gedaan had.

1 Kronieken 16:10 Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart 
dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde.

Spreuken 12:25 Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder; maar 
een goed woord verblijdt het.

Spreuken 13:12 De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die 
komt, is een boom des levens.

Jesaja 30:26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht 
der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de 
HEERE de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het 
geslagen is, genezen.

Hosea 13:8 Ik ontmoette hen als een beer, die van jongen beroofd is, en 
scheurde het slot huns harten;  en Ik verslond ze aldaar als  een oude 
leeuw; het wild gedierte des velds verscheurde hen.

1 Samuël 1:8,10 Toen zeide Elkana, haar man: Hanna, waarom weent gij, en 
waarom eet gij niet, en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet 
beter dan tien zonen? 10 Zij dan viel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij 
tot den HEERE, en zij weende zeer.

Psalmen 25:16,17  Pe. Wend U tot mij,  en wees mij  genadig, want ik ben 
eenzaam en ellendig. 17  Tsade. De benauwdheden mijns harten hebben 
zich wijd uitgestrekt; voer mij uit mijn noden.

Psalmen 34:19  Koph. De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij 
behoudt de verslagenen van geest.

Psalmen 38:9 Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het 
geruis mijns harten.

Psalmen 55:5 Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen 
des doods zijn op mij gevallen.

Psalmen 61:3,4 Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt 
is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn. 4 Want Gij zijt mij 



een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand.
Psalmen 62:9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit 

voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.
Psalmen 73:26 Bezwijkt mijn vlees en mijn hart,  zo is God de Rotssteen 

mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.
Psalmen 77:3,4  Ten dage mijner  benauwdheid  zocht  ik  den HEERE;  mijn 

hand  was  des  nachts  uitgestrekt,  en  liet  niet  af;  mijn  ziel  weigerde 
getroost te worden. 4 Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar; peinsde ik, 
zo werd mijn ziel overstelpt. Sela.

Psalmen 86:11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; 
verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

Psalmen 109:22 Want ik ben ellendig en nooddruftig, en mijn hart is in het 
binnenste van mij doorwond.

Psalmen 112:7,8  Mem. Hij  zal voor geen kwaad gerucht vrezen;  Nun. zijn 
hart  is  vast,  betrouwende  op  den  HEERE.  8  Samech.  Zijn  hart,  wel 
ondersteund zijnde, zal niet vrezen;  Ain. totdat hij op zijn wederpartijen 
zie.

Psalmen  143:4  Daarom  wordt  mijn  geest  overstelpt  in  mij,  mijn  hart  is 
verbaasd in het midden van mij.

Psalmen 147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in 
hun smarten.

Spreuken  14:30  Een  gezond  hart  is  het  leven  des  vleses;  maar  nijd  is 
verrotting der beenderen.

Spreuken 15:13 Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken; maar door 
de smart des harten wordt de geest verslagen.

Prediker 1:13 En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na 
te speuren al wat er geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid 
heeft  God  den  kinderen  der  mensen  gegeven,  om  zich  daarin  te 
bekommeren.

Prediker 2:10 En al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik hun niet; ik 
wederhield  mijn  hart  niet  van  enige  blijdschap,  maar  mijn  hart  was 
verblijd vanwege al mijn arbeid; en dit was mijn deel van al mijn arbeid.

Prediker  2:22,23  Wat  heeft  toch  die  mens  van  al  zijn  arbeid,  en  van  de 
kwellingen zijns harten, dien hij is bearbeidende onder de zon? 23 Want al 
zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust 
zijn hart niet. Datzelve is ook ijdelheid.

Prediker 11:10 Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het 
kwade weg van uw vlees, want de jeugd, en de jonkheid is ijdelheid.

Jesaja 30:29 Er zal een lofzang bij ulieden zijn, gelijk in den nacht, wanneer 
het feest geheiligd wordt; en blijdschap des harten, gelijk van een, die 
met  pijpen  wandelt,  om te  komen tot  den berg  des  HEEREN,  tot  den 
Rotssteen van Israel.



Jesaja 57:15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid 
woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en 
bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend 
make den geest  der  nederigen,  en opdat Ik levend make het hart  der 
verbrijzelden.

Jesaja  65:14  Ziet,  Mijn  knechten  zullen  juichen  van  goeder  harte,  maar 
gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des 
geestes zult gij huilen.

Jesaja 66:13,14 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, 
gij zult te Jeruzalem getroost worden. 14 En gij zult het zien, en uw hart 
zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras; dan 
zal de hand des HEEREN bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal Zijn 
vijanden gram worden.

Jeremia 15:16  Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en 
Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want 
ik ben naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen!

Jeremia 24:7 En Ik  zal  hun een hart  geven om Mij  te  kennen,  dat  Ik de 
HEERE ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God 
zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren.

Johannes 14:1,27 Uw hart  worde niet  ontroerd;  gijlieden gelooft  in  God, 
gelooft  ook  in  Mij.  27  Vrede  laat  Ik  u,  Mijn  vrede  geef  Ik  u;  niet 
gelijkerwijs  de wereld  hem geeft,  geef  Ik  hem u.  Uw hart  worde niet 
ontroerd en zij niet versaagd.

Johannes 16:6,22 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft 
de droefheid uw hart vervuld. 22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar 
Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw 
blijdschap van u wegnemen.

Handelingen 2:46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en 
van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en 
eenvoudigheid des harten;

Romeinen 9:2 Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige 
smart is.

2 Corinthiërs 2:4 Want ik heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid 
des harten, met vele tranen geschreven,  niet opdat gij  zoudt bedroefd 
worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan, die ik overvloediglijk tot 
u heb.

Efeziërs  5:19  Sprekende  onder  elkander  met  psalmen,  en  lofzangen,  en 
geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
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