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Matteus 11:28-30 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal 
julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is 
sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30 want 
my juk is sag en my las is lig.

Genesis 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die 
aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n
lewende siel geword.

Genesis 34:2,3,8 Toe Sigem, die seun van Hemor, die Hewiet, die vors van die
land, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en 
haar onteer. 3 En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van 
Jakob; en hy het die dogter liefgehad en na die hart van die dogter 
gespreek. 8 Toe spreek Hemor met hulle en sê: Die siel van my seun 
Sigem is verlief op julle dogter: gee haar tog aan hom as vrou

Numeri 21:4 Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee 
om die land Edom om te trek; maar die siel van die volk het op die pad 
ongeduldig geword.

Deuteronomium 4:29 Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en 
vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.

Rigters 16:16 En omdat sy hom met haar woorde aldae gepers en by hom 
aangedring het, het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf.

1 Samuel 18:1 En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van 
Jónatan verkleef geraak aan die siel van Dawid, en Jónatan het hom 
liefgekry soos sy eie siel.

1 Konings 1:29 Toe sweer die koning en sê: So waar as die HERE leef wat my
uit alle benoudheid verlos het,

2 Konings 4:27 Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy 
voete gegryp. En Gehási het aangekom om haar weg te stoot; maar die 
man van God sê: Laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar, 
en die HERE het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie.

Job 7:11 So wil dan ook ék my mond nie hou nie, ek wil spreek in die 
benoudheid van my gees, ek wil klae in die bitterheid van my siel.

Job 14:22 Net sy vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur.
Job 19:2 Hoe lank sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel?
Job 27:2 So waar as God leef wat my my reg ontneem het, en die Almagtige 

wat my siel bitterheid aangedoen het--
Job 30:25 Of het ek nie geween oor hom wat harde dae het nie? Was my siel 

nie bekommerd oor die behoeftige nie?
Psalms 6:3,4(4,5) Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank? 4(5) 



Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.
Psalms 7:1-2(1-3) Sjiggajon van Dawid wat hy tot eer van die HERE gesing het

weens die woorde van Kus, die Benjaminiet. (2) HERE, my God, by U skuil 
ek; verlos my van al my vervolgers en red my; 2(3) sodat hy nie soos 'n 
leeu my verskeur en wegruk sonder dat iemand red nie.

Psalms 17:13 Staan op, HERE, gaan hom tegemoet, werp hom neer; red my 
van die goddelose met u swaard;

Psalms 23:3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om 
sy Naam ontwil.

Psalms 25:20 Sjin. Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan 
nie, want by U skuil ek.

Psalms 33:19 om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in 
hongersnood.

Psalms 34:22(23) Die HERE verlos die siel van sy knegte; en almal wat by 
Hom skuil, hoef nie te boet nie.

Psalms 35:12,13 Hulle vergeld my kwaad vir goed: verlatenheid vir my siel. 
13 En ek--toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra; ek het my siel 
gekwel met vas, en my gebed het teruggekeer in my boesem.

Psalms 41:4(5) Ék het gesê: o HERE, wees my genadig! Genees my, want ek 
het teen U gesondig.

Psalms 42:5(6),11(12) Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? 
Hoop op God; want ek sal Hom nog loof--die verlossing van sy aangesig! 
11(12) Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op 
God, want ek sal Hom nog loof--die verlossing van my aangesig en my God!
(Psalms 42:6(7),11(12); 43:5)

Psalms 56:13(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 69:10(11) Wat my aangaan, my siel het geween met vas; maar dit het 
smaadhede vir my geword.

Psalms 69:18(19) Kom nader na my siel, verlos dit; bevry my om my vyande 
ontwil.

Psalms 86:13 want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit 
die doderyk diep daaronder gered.

Psalms 97:10 o Liefhebbers van die HERE, haat die kwaad! Hy bewaar die 
siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.

Psalms 107:9 want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met
die goeie vervul.

Psalms 116:4 Maar ek het die Naam van die HERE aangeroep: Ag, HERE, red 
my siel.

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



Psalms 119:28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.
Psalms 120:2 o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike 

tong!
Psalms 121:7 Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.
Psalms 124:7 Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die 

voëlvangers; die vangnet is gebreek, en ons, ons het vrygeraak.
Psalms 138:3 Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig 

gemaak met krag in my siel.
Spreuke 6:32 Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe 

wil verwoes, hy doen so iets;
Spreuke 22:25 sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n strik vir jouself 

span nie.
Jeremia 20:13 Sing tot eer van die HERE, prys die HERE! Want Hy het die siel 

van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos.
Jeremia 31:25 Want Ek verkwik die vermoeide siel en elke kwynende siel 

versadig Ek.
Esegiël 13:20,21 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.

Matteus 10:28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die 
siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as 
die liggaam kan verderwe in die hel.

Matteus 16:26 Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan
sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? (Markus 
8:36,37)

Matteus 22:37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met 
jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

Matteus 26:38 Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly
hier en waak saam met My. (Markus 14:34)

Markus 12:30 en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou 
hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste 
gebod.

Lukas 12:20 Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle 
jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s'n sal dit wees?

Lukas 21:19 Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.
Johannes 12:27 Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sê? Vader, red My uit 

hierdie uur? Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom.
Handelinge 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om 

in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die 



koninkryk van God ingaan.
Handelinge 15:24 Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons 

uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde 
ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word 
en die wet moet onderhou,

1 Korintiërs 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het 'n 
lewende siel geword; die laaste Adam 'n lewendmakende Gees.

1 Tessalonisense 5:23 En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig 
maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik 
bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

Hebreërs 6:19 en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en 
ingaan tot binnekant die voorhangsel

Hebreërs 10:39 Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar 
geloof tot behoud van die lewe.

Jakobus 1:21 Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van 
boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in 
staat is om julle siele te red.

Jakobus 5:20 laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg 
bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek.

1 Petrus 1:9 en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, 
verkry.

1 Petrus 1:22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die
Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig 
liefhê uit 'n rein hart;

1 Petrus 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om 
julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;

1 Petrus 4:19 So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele 
aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.

2 Petrus 2:7,8 en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor 
die losbandige lewe van die sedelose mense; 8 want deur wat hy gesien 
en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag 
vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke--

3 Johannes 1:2 Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en 
dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;
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