
Troos Skrif - Comfort

2 Korintiërs 1:2-4 Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die 
Here  Jesus  Christus.  3  Geseënd is  die  God en Vader  van onse  Here 
Jesus  Christus,  die  Vader  van  ontferminge  en  die  God  van  alle 
vertroosting, 4 wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in 
allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons 
self deur God getroos word.

Spreuke 15:13 'n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van 
die hart is die gees neerslagtig.

1 Konings 8:66 Op die agtste dag het hy die volk laat gaan, en hulle het die 
koning geseën en na hul tente gegaan, verheug en opgeruimd oor al die 
goeie dinge wat die HERE aan sy kneg Dawid en sy volk Israel gedoen 
het.

1 Kronieke 16:10 Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat 
die HERE soek, bly wees.

Spreuke 12:25 Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n 
vriendelike woord vrolik dit op.

Spreuke 13:12 'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat 
uitkom, is 'n lewensboom.

Jesaja 30:26 En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en 
die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, op 
die dag as die HERE die breuk van sy volk verbind en die wond gesond 
maak wat aan hulle geslaan is.

Hosea 13:8 Ek val hulle aan soos 'n beer wat van kleintjies beroof is, en Ek 
skeur hulle borskas oop; en soos 'n leeuin verslind Ek hulle daar, die 
wilde diere van die veld sal hulle verskeur.

1 Samuel 1:8 En haar man Élkana sê vir haar: Hanna, waarom ween jy? en 
waarom eet jy nie? en waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter 
as tien seuns nie?

1 Samuel  1:10 En bitter  bedroef  het  sy  tot  die  HERE gebid en bitterlik 
geween;

Psalms  25:16,17  Pe.  Wend  U  tot  my  en  wees  my  genadig,  want  ek  is 
eensaam en  ellendig.  17  Sade.  Die  benoudhede  van  my  hart  is  wyd 
uitgestrek; lei my uit my angste.

Psalms 34:19 Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart,  en Hy 
verlos die wat verslae is van gees.

Psalms  38:9  Ek  is  kragteloos  en  heeltemal  verbrysel;  ek  brul  van  die 
gebons van my hart.

Psalms 55:5 My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van 
die dood het op my geval.

Psalms 61:3,4 Van die einde van die aarde af  roep ek U aan as my hart 



beswyk; lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. 4 Want U het 'n toevlug 
vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand.

Psalms  62:9  Vertrou  op  Hom altyd,  o  volk!  Stort  julle  hart  uit  voor  sy 
aangesig! God is 'n toevlug vir ons. Sela.

Psalms 73:26 Al beswyk my vlees en my hart--God is die rots van my hart 
en my deel tot in ewigheid.

Psalms 77:3,4 Op die dag van my benoudheid soek ek die HERE; snags bly 
my hand uitgestrek sonder om moeg te word; my siel weier om getroos 
te word. 4 As ek aan God dink, moet ek steun; peins ek, dan versmag my 
gees. Sela.

Psalms 86:11 Leer my, HERE, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig 
my hart tot die vrees van u Naam.

Psalms 109:22 Want ek is ellendig en behoeftig, en my hart is deurwond in 
my binneste.

Psalms 112:7,8 Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. sy hart is 
gerus, vol vertroue op die HERE. 8 Samek. Vas is sy hart, hy vrees nie. 
Ajin. totdat hy op sy teëstanders neersien.

Psalms 143:4 En my gees versmag in my, my hart verstyf in my binneste.
Psalms 147:3 Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle 

wonde.
Spreuke 14:30 'n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog 'n 

verrotting vir die gebeente.
Spreuke 15:13 'n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van 

die hart is die gees neerslagtig.
Prediker 1:13 En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek 

en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak 
wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Prediker 2:10 En alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie; my 
hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het 
hom verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al 
my moeitevolle arbeid.

Prediker 2:22,23 Want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe 
van sy hart waarmee hy hom vermoei onder die son? 23 Want al sy dae 
is smarte, en sy bemoeienis is verdriet; selfs snags rus sy hart nie. Dit is 
dan ook tevergeefs.

Prediker 11:10 En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou 
liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid.

Jesaja 30:29 Die lied sal by julle wees soos in die nag as die fees gevier 
word, en julle sal vrolik wees van hart soos die wat met die fluite loop, 
om te kom op die berg van die HERE, na die Steenrots van Israel.

Jesaja 57:15 Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, 
Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die 



verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die 
nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

Jesaja 65:14 Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar júlle 
sal skreeu van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees.

Jesaja 66:13,14 Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal Ek 
julle troos; en julle sal in Jerusalem getroos word. 14 En julle sal dit 
sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die 
jong gras; dan sal die hand van die HERE bekend word aan sy knegte, en 
Hy sal op sy vyande grimmig wees.

Jeremia 15:16 Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord 
was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart; want u Naam is oor my 
uitgeroep, HERE, God van die leërskare!

Jeremia 24:7 En Ek sal hulle 'n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; 
en hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees, want 
hulle sal na My terugkeer met hul hele hart.

Johannes 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in 
My.

Johannes 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie 
soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld 
word en bang wees nie.

Johannes 16:6 Maar omdat Ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart 
vervul.

Johannes 16:22 Julle het dan ook nou droefheid, maar Ek sal julle weer 
sien en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle 
weg nie.

Handelinge 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel 
en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en 
eenvoudigheid van hart geniet,

Romeine 9:2 dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart 
vir my hart.

2 Korintiërs 2:4 Want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek 
aan julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, 
maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het.

Efesiërs 5:19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike 
liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,
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