
Vrij Van de Dood Schrift - Free from Death Scriptures

Romeinen  6:23  Want  de  bezoldiging  der  zonde  is  de  dood,  maar  de 
genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Romeinen 8:2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft 
mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

2 Timotheüs 1:10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen 
Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het 
leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;

Hosea 13:14  Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze 
vrijmaken van den dood: o dood! waar zijn uw pestilentien? hel! waar is 
uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn,

Psalmen 9:14 Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, van mijne 
haters mij aangedaan, Gij, Die mij verhoogt uit de poorten des doods;

Job  6:26  Zult  gij,  om  te  bestraffen,  woorden  bedenken,  en  zullen  de 
redenen des mismoedigen voor wind zijn?

Job 33:22 En zijn ziel nadert ten verderve, en zijn leven tot de dingen, die 
doden.

Ezechiël  37:12,13  Daarom,  profeteer  en  zeg  tot  hen:  Zo  zegt  de  Heere 
HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen 
opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israels. 13 En gij 
zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, 
en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!

Mattheüs  27:52  En  de  graven  werden  geopend,  en  vele  lichamen  der 
heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;

Genesis 2:7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof  der 
aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de 
mens tot een levende ziel.

Genesis 6:17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle 
vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; 
al wat op de aarde is, zal den geest geven.

Genesis 7:15 En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen 
er twee en twee tot Noach in de ark.

Genesis 7:22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten 
had, van alles wat op het droge was, is gestorven.

Job 12:10 In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle 
vlees des mensen.

Job 33:4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen 
heeft mij levend gemaakt.

Handelingen 17:25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets 
behoevende, alzo Hij Zelf  allen het leven, en den adem, en alle dingen 



geeft;
Openbaring 13:15 En hetzelve werd  macht gegeven om het beeld van het 

beest  een  geest  te  geven,  opdat  het  beeld  van  het  beest  ook  zou 
spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden 
aanbidden, gedood zouden worden.

Johannes  10:10  De  dief  komt  niet,  dan  opdat  hij  stele,  en  slachte,  en 
verderve;  Ik  ben  gekomen,  opdat  zij  het  leven  hebben,  en  overvloed 
hebben.

Jesaja  28:15,18 Omdat  gijlieden zegt:  Wij  hebben een verbond  met  den 
dood  gemaakt,  en  met  de  hel  hebben  wij  een  voorzichtig  verdrag 
gemaakt;  wanneer de overvloeiende gesel  doortrekken zal,  zal  hij  tot 
ons  niet  komen;  want  wij  hebben  de  leugen  ons  tot  een  toevlucht 
gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. 18 En ulieder 
verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met 
de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, 
dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden.

Jesaja 5:24 Daarom, gelijk de tong des vuurs den stoppel verteert, en het 
kaf  door de vlam verdaan wordt,  alzo zal hun wortel als een uittering 
wezen; en hun bloem zal als stof  opvaren; omdat zij verwerpen de wet 
des  HEEREN  der  heirscharen,  en  de  rede  des  Heiligen  van  Israel 
versmaden.

Joël  1:12  De  wijnstok  is  verdord,  de  vijgeboom  is  flauw;  de 
granaatappelboom,  ook  de  palmboom en  appelboom;  alle  bomen  des 
velds zijn verdord; ja de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen.

Hosea 13:15 Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen; doch er 
zal een oostenwind komen, een wind des HEEREN, opkomende uit de 
woestijn; en zijn springader zal uitdrogen, en zijn fontein zal verdrogen; 
diezelve zal den schat van alle gewenste huisraad roven.

Openbaring 22:1 En hij  toonde mij  een zuivere rivier  van het  water  des 
levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.

Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods 
kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van 
Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

Johannes 4:14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem 
geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik 
hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot 
in het eeuwige leven.

Spreuken 13:14 Des wijzen leer  is  een springader  des levens,  om af  te 
wijken van de strikken des doods.

Spreuken 14:27 De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af  
te wijken van de strikken des doods.

Ezechiël  13:17-23  En  gij,  mensenkind,  zet  uw  aangezicht  tegen  de 



dochteren  uws  volks,  dewelke  profeteren  uit  haar  hart,  en  profeteer 
tegen haar; 18 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen, die 
kussens naaien voor  alle okselen der  armen,  en maken hoofddeksels 
voor het hoofd van alle statuur, om de zielen te jagen! Zult gij de zielen 
Mijns volks jagen, en zult gij u de zielen in het leven behouden? 19 En 
zult gij Mij ontheiligen bij Mijn volk, voor handvollen van gerst, en voor 
stukken broods,  om zielen te  doden,  die  niet  zouden sterven,  en  om 
zielen in het leven te behouden, die niet zouden leven, door uw liegen tot 
Mijn volk, dat de leugen hoort? 20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: 
Ziet, Ik wil aan uw kussens, waarmede gij aldaar de zielen jaagt naar de 
bloemhoven, en Ik zal ze uit uw armen wegscheuren; en Ik zal die zielen 
losmaken, de zielen, die gij jaagt naar de bloemhoven. 21 Daartoe zal Ik 
uw hoofddeksels scheuren, en Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij 
niet meer in uw hand zullen zijn tot een jacht; en gij zult weten, dat Ik de 
HEERE  ben.  22  Omdat  gijlieden  het  hart  des  rechtvaardigen  door 
valsheid hebt bedroefd gemaakt,  daar Ik  hem geen smart  aangedaan 
heb; en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat hij zich 
van zijn bozen weg niet afkeren zou, dat Ik hem in het leven behield; 23 
Daarom zult gij  niet meer ijdelheid zien, noch waarzegging gebruiken; 
maar Ik zal Mijn volk uit uw hand redden, en gij zult weten, dat Ik de 
HEERE ben.

Jeremia 21:8 En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik stel 
voor ulieder aangezicht den weg des levens en den weg des doods.

Job 34:22 Er is geen duisternis,  en er  is  geen schaduw des doods,  dat 
aldaar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten.

Psalmen 16:10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet 
toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.

Psalmen 23:4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen 
kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten 
mij.

Psalmen 30:4 HEERE! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij 
bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald.

Psalmen 49:16 Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, 
want Hij zal mij opnemen. Sela.

Psalmen 56:14 Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn 
voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht 
der levenden?

Psalmen 68:21 Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den 
HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.

Psalmen 89:49 Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal 
bevrijden van het geweld des grafs? Sela.

Psalmen 102:20,21 Omdat Hij  uit de hoogte Zijns heiligdoms zal hebben 



nederwaarts  gezien;  dat  de  HEERE  uit  den  hemel  op  de  aarde 
geschouwd zal hebben; 21 Om het zuchten der gevangenen te horen, om 
los te maken de kinderen des doods;

Psalmen 116:8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn 
ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.

Spreuken  10:2  Schatten  der  goddeloosheid  doen  geen  nut;  maar  de 
gerechtigheid redt van den dood.

Jesaja  26:19  Uw doden  zullen  leven,  ook mijn  dood  lichaam,  zij  zullen 
opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal 
zijn  als een  dauw der  moeskruiden,  en  het  land  zal  de  overledenen 
uitwerpen.

Johannes  5:28,29  Verwondert  u  daar  niet  over,  want  de  ure  komt,  in 
dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 En zullen 
uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en 
die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Johannes 10:28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren 
gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

Johannes 11:43,44 En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: 
Lazarus, kom uit! 44 En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen 
en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een 
zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan.

Johannes 12:17 De schare dan, die met Hem was, getuigde dat Hij Lazarus 
uit het graf geroepen, en hem uit de doden opgewekt had.

Johannes 17:2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, 
opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

Handelingen 17:25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets 
behoevende, alzo Hij Zelf  allen het leven, en den adem, en alle dingen 
geeft;

1  Corinthiërs  15:19-26  Indien  wij  alleenlijk  in  dit  leven  op  Christus  zijn 
hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 20 Maar nu, Christus 
is opgewekt uit de doden,  en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de 
opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam 
sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 
Maar een iegelijk in zijn orde:  de eersteling Christus,  daarna die van 
Christus zijn, in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij 
het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer 
Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 
25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn 
voeten zal gelegd hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, 
is de dood.

2 Corinthiërs 1:9,10 Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des 



doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die 
de doden verwekt; 10 Die ons uit zo groten dood verlost heeft, en  nog 
verlost; op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal.

2 Corinthiërs 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars 
des Nieuwen Testaments,  niet der letter,  maar des Geestes;  want de 
letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Colossenzen  1:21,22  En  Hij  heeft  u,  die  eertijds  vervreemd  waart,  en 
vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het 
lichaam  Zijns  vleses,  door  den  dood,  opdat  Hij  u  zou  heilig  en 
onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;

Hebreeën2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een 
weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des 
doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Hebreeën  2:14,15  Overmits  dan  de  kinderen  des  vleses  en  bloeds 
deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, 
opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des 
doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze 
des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Hebreeën 11:5 Door het geloof  is Enoch weggenomen geweest, opdat hij 
den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God 
weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, 
dat hij Gode behaagde.

1 Petrus 3:18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij 
rechtvaardig  voor  de  onrechtvaardigen,  opdat  Hij  ons  tot  God  zou 
brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den 
Geest;

2 Petrus 1:3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de 
godzaligheid  behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die 
ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

1 Johannes 3:14 Wij  weten, dat wij  overgegaan zijn uit den dood in het 
leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die  zijn broeder niet liefheeft, 
blijft in den dood.

1 Johannes 5:11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige 
leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

Openbaring 21:6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein 
van het water des levens voor niet.
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