
Dood Skrif - Death

Romeine  6:23  Want  die  loon  van  die  sonde  is  die  dood,  maar  die 
genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Romeine 8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het 
my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.

2 Timoteus 1:10 maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons 
Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe 
en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie,

Job  5:2  Want  verbitterdheid  vermoor  die  dwaas,  en  naywer  maak  die 
domme dood.

Hosea 13:14 Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle 
verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou 
verderf? Berou bly vir my oë verborge.

Psalms  9:14  Wees  my  genadig,  HERE,  aanskou  my  ellende  vanweë  my 
haters, U wat my verhef uit die poorte van die dood;

Job  6:26  Dink  julle  om  woorde  te  bestraf?  Maar  die  woorde  van  'n 
wanhopige is vir die wind!

Job 33:22 Ja,  sy siel  kom nader by die kuil  en sy lewe by die dodende 
magte.

Esegiël 37:12,13 Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here 
HERE: Kyk, Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, 
o my volk! En Ek sal julle bring in die land van Israel. 13 En julle sal weet 
dat Ek die HERE is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat 
opkom, o my volk!

Matteus  27:52  en  die  grafte  het  oopgegaan  en  baie  liggame  van  die 
ontslape heiliges het opgestaan.

Genesis 2:6 Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem 
bevogtig.

Genesis 6:17 Want kyk, Ék bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder 
die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die 
aarde is, sal wegsterwe.

Genesis 7:15 van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het twee-twee na 
Noag in die ark gegaan.

Genesis 7:22 Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad 
het, alles wat op die droë grond was het doodgegaan.

Job 12:10 In wie se hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle 
menslike vlees.

Job 33:4 Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige 
maak my lewend.

Handelinge 17:25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof  Hy aan 
iets behoefte het nie, omdat Hy self  aan almal lewe en asem en alles 



gee.
Openbaring 13:15 En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te 

gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood 
word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

Johannes 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek 
het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Jesaja 28:15 Omdat julle sê: Ons het 'n verbond met die dood gesluit, en 
met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan; as die golwende gésel 
deurtrek, sal hy na ons nie kom nie; want ons het die leuen ons skuilplek 
gemaak en ons in bedrog weggesteek--

Jesaja  28:18 En julle  verbond  met  die  dood sal  uitgewis  word,  en  julle 
verdrag  met  die  doderyk  nie  standhou  nie;  as  die  golwende  gésel 
deurtrek, sal julle deur hom vertrap word.

Jesaja 5:24 Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die 
vlam  inmekaarsak,  so  sal  hulle  wortel  soos  poeier  word  en  hulle 
uitspruitsel soos stof  opstuiwe; omdat hulle die wet van die HERE van 
die leërskare verwerp het en die woord van die Heilige van Israel verag 
het.

Joël  1:12 Die  wingerdstok het  verdor,  en  die  vyeboom het  verwelk;  die 
granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het 
verdor; want beskaamd is die vreugde, weg van die mensekinders af.

Hosea 13:15 Wanneer hy vrug dra onder die broers, kom 'n oostewind, 'n 
wind van die HERE, wat uit die woestyn opkom; dan droog sy fontein op 
en sy bron dor uit. Dié sal 'n skat van allerhande kosbare voorwerpe roof.

Openbaring 22:1 En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die 
lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die 
Lam.

Johannes 4:10 Jesus antwoord en sê vir  haar:  As jy die gawe van God 
geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te 
drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

Johannes 4:14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal 
in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in 
hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.

Spreuke 13:14 Die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om die 
strikke van die dood te ontwyk.

Spreuke 14:27 Die vrees van die HERE is 'n fontein van die lewe, om van die 
strikke van die dood af te wyk.

Esegiël 13:17-23 En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou 
volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart, en profeteer teen hulle 
18 en sê: So spreek die Here HERE: Wee die vroue wat bande vaswerk 
aan al  die  gewrigte van die hande en sluiers maak oor  die hoof  van 
allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang 



van  my volk  en  siele  vir  julle  voordeel  in  die  lewe hou?  19  En  julle 
ontheilig My by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke 
brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele 
in die lewe te hou wat nie moes geleef  het nie, deurdat julle my volk 
belieg wat na leuens luister. 20 Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek 
het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voëls, en Ek 
sal hulle van julle arms afskeur; en Ek sal die siele losmaak, die siele 
wat julle vang soos voëls. 21 Ek sal ook julle sluiers skeur en my volk uit 
julle hand red, sodat hulle nie meer 'n buit in julle hand sal wees nie; en 
julle sal weet dat Ek die HERE is. 22 Omdat julle met leuens die hart van 
die  regverdige  droewig  gemaak  het--terwyl  Ek  hom  geen  smart 
aangedoen het nie--en die hande van die goddelose versterk het, dat hy 
van sy slegte weg nie sou terugkeer, om hom in die lewe te hou nie; 23 
daarom sal julle geen bedrieglike gesigte meer sien en geen waarsêery 
meer drywe nie; maar Ek sal my volk uit julle hand red, en julle sal weet 
dat Ek die HERE is.

Jeremia 21:8 En aan hierdie volk moet jy sê: So spreek die HERE: Kyk, Ek 
hou julle die weg van die lewe voor én die weg van die dood:

Job 34:22 Daar is geen duisternis en daar is geen diepe donkerheid waarin 
die werkers van ongeregtigheid hulle kan wegsteek nie.

Psalms 16:10 want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie 
toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.

Psalms 23:4 Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil 
vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

Psalms 30:4 HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my 
lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.

Psalms 49:16 Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, 
want Hy sal my opneem.

Psalms 56:14 want U het  my siel  gered van die dood--ja,  my voete van 
struikeling--om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die 
lewe.

Psalms 68:21 God is vir ons 'n God van verlossinge, en die HERE Here het 
uitkomste teen die dood.

Psalms 89:49 Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy 
siel sal kan red uit die mag van die doderyk?

Psalms 102:20,21 omdat Hy van sy heilige hoogte neergesien het, die HERE 
uit  die  hemel  op  die  aarde  gelet  het,  21  om  die  gekerm  van  die 
gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood;

Psalms 116:8 Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my 
voet van struikeling.

Spreuke 10:2 Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, 
maar geregtigheid red van die dood.



Jesaja 26:19 U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, 
julle wat in die stof woon! Want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde 
sal aan skimme die lewenslig skenk.

Johannes 5:28,29 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur 
wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en sal uitgaan, 
die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat 
kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Johannes 10:28 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore 
gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

Johannes 11:43,44 En nadat Hy dit  gesê het,  het Hy met 'n  groot stem 
geroep: Lasarus, kom uit! 44 En die oorledene het uitgekom, aan hande 
en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. 
Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.

Johannes 12:17 En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf  
geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig.

Johannes 17:2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan 
almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

Handelinge 17:25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof  Hy aan 
iets behoefte het nie, omdat Hy self  aan almal lewe en asem en alles 
gee.

1 Korintiërs 15:19-26 As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is 
ons die ellendigste van alle mense. 20 Maar nou, Christus is opgewek uit 
die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. 21 Want 
aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook 
deur 'n mens. 22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 
almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as 
eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 
Daarna kom die einde,  wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader 
oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 
Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete 
gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

2 Korintiërs 1:9,10 Ja, ons het al self  by onsself  die doodvonnis oor ons 
gehad, sodat ons nie op onsself  sou vertrou nie, maar op God wat die 
dode opwek; 10 wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog 
verlos; op wie ons hoop dat Hy ook nog sal verlos,

2 Korintiërs 3:6 wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe 
testament,  nie  van die letter  nie,  maar van die gees;  want die letter 
maak dood, maar die gees maak lewend.

Kolossense 1:21,22 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind 
deur die bose werke, het Hy nou versoen 22 in die liggaam van sy vlees 
deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom 
te stel;



Hebreërs  2:9  maar  ons  sien  Hom,  naamlik  Jesus,  wat  vir  'n  kort  tydjie 
minder  as  die  engele  gemaak is,  vanweë die  lyde  van  die  dood  met 
heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen 
die dood sou smaak.

Hebreërs 2:14,15 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, 
het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die 
dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het--dit is die duiwel-- 
15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan 
slawerny onderworpe was.

Hebreërs 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien 
nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor 
sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

1 Petrus 3:18 Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die 
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring--Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

2 Petrus 1:3 Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die 
lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het 
deur sy heerlikheid en deug,

1 Johannes 3:14 Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, 
omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in 
die dood.

1 Johannes 5:11 En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee 
het, en dié lewe is in sy Seun.

Openbaring 21:6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die 
Oméga,  die  begin  en  die  einde.  Aan  die  dorstige  sal  Ek  gee  uit  die 
fontein van die water van die lewe, verniet.
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