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Mattheüs 11:28-30 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

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 34:2,3,8 Sichem nu, de zoon van Hemor den Heviet, den landvorst, 
zag haar, en hij nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze. 3 En zijn ziel 
kleefde aan Dina, Jakobs dochter; en hij had de jonge dochter lief, en sprak
naar het hart van de jonge dochter. 8 Toen sprak Hemor met hen, 
zeggende: Mijns zoons Sichems ziel is verliefd op ulieder dochter; geeft 
hem haar toch tot een vrouw.

Numeri 21:4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat 
zij om het land der Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd 
verdrietig op dezen weg.

Deuteronomium 4:29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en 
vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Richteren 16:16 En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden 
perste, en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe;

1 Samuël 18:1 Het geschiedde nu, als hij geeindigd had tot Saul te spreken, 
dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en 
Jonathan beminde hem als zijn ziel.

1 Koningen 1:29 Toen zwoer de koning, en zeide: Zo waarachtig als de HEERE
leeft, die mijn ziel uit allen nood verlost heeft;

2 Koningen 4:27 Toen zij nu tot den man Gods op den berg kwam, vatte zij zijn
voeten. Maar Gehazi trad toe, om haar af te stoten. Doch de man Gods 
zeide: Laat ze geworden; want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd, en de 
HEERE heeft het voor mij verborgen, en mij niet verkondigd.

Job 7:11 Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden, ik zal spreken in 
benauwdheid mijns geestes; ik zal klagen in bitterheid mijner ziel.

Job 14:22 Maar zijn vlees, nog aan hem zijnde, heeft smart; en zijn ziel, in hem
zijnde, heeft rouw.

Job 19:2 Hoe lang zult gijlieden mijn ziel bedroeven, en mij met woorden 
verbrijzelen?

Job 27:2 Zo waarachtig als God leeft, Die mijn recht weggenomen heeft, en de
Almachtige, Die mijner ziel bitterheid heeft aangedaan!

Job 30:25 Weende ik niet over hem, die harde dagen had? Was mijn ziel niet 
beangst over den nooddruftige?



Psalmen 6:3,4(4,5) Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange? 
4(5) Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer 
goedertierenheid wil.

Psalmen 7:1,2(1-3) Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over
de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. (2) HEERE, mijn God, op U 
betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij. 2(3) Opdat hij mijn 
ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.

Psalmen 17:13 Sta op, HEERE, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder; 
bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van den goddeloze;

Psalmen 23:3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der 
gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

Psalmen 25:20 Schin. Bewaar mijn ziel, en red mij; laat mij niet beschaamd 
worden, want ik betrouw op U.

Psalmen 33:19 Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te
houden in den honger.

Psalmen 34:22(23) De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen, die op 
Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

Psalmen 35:12,13 Zij vergelden mij kwaad voor goed, de beroving mijner ziel.  
Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleed; ik
kwelde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde weder in mijn boezem.

Psalmen 41:4(5) Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want 
ik heb tegen U gezondigd.

Psalmen 42:5(6),11(12) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in 
mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns 
aangezichts. 11(12) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrus-
tig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige 
Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. (Psalmen 42:6(7),11(12); 43:5)

Psalmen 56:13(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 69:10(11),18(19) En ik heb geweend in het vasten mijner ziel; maar 
het is mij geworden tot allerlei smaad. 18(19) Nader tot mijn ziel, bevrijd 
ze; verlos mij om mijner vijanden wil.

Psalmen 86:13 Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn 
ziel uit het onderste des grafs uitgerukt.

Psalmen 97:10 Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de 
zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.

Psalmen 107:9 Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel 
met goed vervuld;

Psalmen 116:4,8 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och 
HEERE! bevrijd mijn ziel. 8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den 
dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.



Psalmen 119:28 Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar Uw 
woord.

Psalmen 120:2 O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de 
bedriegelijke tong.

Psalmen 121:7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij 
bewaren.

Psalmen 124:7 Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der 
vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.

Psalmen 138:3 Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij 
versterkt met kracht in mijn ziel.

Spreuken 6:32 Maar die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos; hij 
verderft zijn ziel, die dat doet;

Spreuken 22:25 Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.
Jeremia 20:13 Zingt den HEERE, prijst den HEERE; want Hij heeft de ziel des 

nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost.
Jeremia 31:25 Want Ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en Ik heb alle 

treurige ziel vervuld.
Ezechiël 13:20,21 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.

Mattheüs 10:28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de 
ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en 
lichaam kan verderven in de hel.

Mattheüs 16:26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, 
en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn 
ziel? (Markus 8:36,37)

Mattheüs 22:37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God,
met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

Mattheüs 26:38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den 
dood toe; blijft hier en waakt met Mij. (Markus 14:34)

Markus 12:30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en 
uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit 
is het eerste gebod.

Lukas 12:20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw 
ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

Lukas 21:19 Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.
Johannes 12:27 Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 

Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.
Handelingen 14:22 Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat



zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten 
ingaan in het Koninkrijk Gods.

Handelingen 15:24 Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons 
uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende 
gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet 
onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;

1 Corinthiërs 15:45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is gewor-
den tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

1 Thessalonicen 5:23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw 
geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in 
de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

Hebreeën 6:19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast
is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel;

Hebreeën 10:39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten 
verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel.

Jakobus 1:21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van 
boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant 
wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.

Jakobus 5:20 Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns 
wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden 
zal bedekken.

1 Petrus 1:9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der 
zielen.

1 Petrus 1:22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der 
waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt 
elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

1 Petrus 2:11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u
onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de 
ziel;

1 Petrus 4:19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen 
Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

2 Petrus 2:7,8 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den 
ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; 8 (Want 
deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn 
rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige 
werken);

3 Johannes 1:2 Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond 
zijt, gelijk uw ziel welvaart.
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