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Jozua
10:28-39 And that day Joshua took Mak-ke'-dah, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof he 
utterly destroyed, them, and all the souls that were therein; he let none remain: and he did to the king of Mak-ke'-
dah as he did to the king of Jericho. Then Joshua passed from Mak-ke'-dah, and all Israel with him, unto Lib'-nah, 
and fought against Lib'-nah: And the LORD delivered it also, and the king thereof, into the hand of Israel; and he 
smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein; he let none remain in it; but did unto the 
king thereof as he did unto the king of Jericho. And Joshua passed from Lib'-nah, and all Israel with him, unto La'-
chish, and encamped against it, and fought against it; And the LORD delivered La'-chish into the hand of Israel, 
which took it on the second day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein, 
according to all that he had don to Lib'-nah. Then Ho'-ram king of Ge'-zer came up to help La'-chish; and Joshua 
smote him and his people, until he had left him non remaining. And from La'-chish Joshua passed unto Eg'-lon, and
all Israel with him; and they encamped against it and fought against it; And they took it that day, and smote it with 
the edge of the sword, and all the souls that were therein he utterly destroyed that day, according to all that he had 
done to La'-chish. And Joshua went up from Eg'-lon, and all Israel with him, unto He'-bron; and they fought against 
it: And they took it, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof, and all the cities thereof, and all 
the souls that were therein: he left none remaining, according to all that he had done to Eg'-lon; but destroyed it 
utterly, and all the souls that were therein. And Joshuah returned, and all Israel with him, to De'-bir, and fought 
against it: And he took it, and the king thereof, and all the cities thereof, and they smote them with the edge of the 
sword, and utterly destroyed all the souls that were therein; he left none remaining; as he had done to He'-bron, so 
he did to De'-bir, and the king thereof, as he had done also to Lib'-nah, and to her king.
Op denzelven dag nam ook Jozua Makkéda in, en sloeg haar met de scherpte des zwaards; daartoe verbandde hij 
derzelver koning, henlieden en alle ziel die daarin was; hij liet geen overigen overblijven; en hij deed met de koning 
van Makkéda, gelijk als hij met den koning van Jericho gedaan had. Toen toog Jozua door, en gans Israël met 
hem, van Makkéda naar Libna, en hij krijgde tegen Libna. En de HEERE gaf dezelve ook in de hand van Israël, 
met haar koning. En hij sloeg haar met de scherpte des zwaards, en alle ziel, die daarin was; hij liet daarin geen 
overigen overblijven; en deed derzelver koning, gelijk als hij den koning van Jericho gedaan had. Toen toog Jozua 
voort, en gans Israël met hem, van Libna naar Lachis; en hij belegerde haar en krijgde tegen haar. En de HEERE 
gaf Lachis in de hand van Israël; en hij nam haar in op den tweeden dag, en hij sloeg haar met de scherpte des 
zwaards, en alle ziel, die daarin was, naar alles, wat hij aan Libna gedaan had. Toen trok Horam, de koning van 
Gezer, op, om Lachnis te helpen; maar Jozua sloeg hem en zijn volk, totdat hij hem geen overigen overliet. En 
Jozua trok voort van Lachnis naar Eglon, en gans Israël met hem; en zij belegerden haar en krijgden tegen haar. 
En zij namen haar in ten zelfven dage, en sloegen haar met de scherpte des zwaards, en alle ziel, die daarin was, 
verbandde hij op denzelven dag, naar alles, wat hij aan Lachnis gedaan had. Daarna toog Jozua op, en gans Israël
met hem, van Eglon naar Hebron, en zij krijgden tegen haar. En zij namen haar in, en sloegen haar met de 
scherpte des zwaards, zo haar koning als al haar steden, en alle ziel, die daarin was; hij liet niemand in het leven 
overblijven, naar alles, wat hij Eglon gedaan had: en hij verbande haar, en alle ziel, die daarin was. Toen keerde 
Jozua, en gans Israël met hem, naar Debir, en hij krijgde tegen haar. En hij name haar in, met haar koning, en al 
haar steden, en zij sloegen haar met de scherpte des zwaards, en verbande alle ziel, die daarin was; hij liet geen 
overigen overblijven; gelijk als hij aan Hebron gedaan had, alzo deed hij aan Debir en haar koning, gelijk als hij aan
Libna en haar koning gedaan had.
11:11 And they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them: there was 
not any left to breathe.
En zij sloegen alle ziel, die daarin was, met de scherpte des zwaards, die verbannende; er bleef niets over, dat 
adem had.
22:5 But take dilligent heed to do the commandments and the law, which Moses the servant of the LORD charged 
you, to love the LORD your God, and walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him,
and serve him with all your heart and with all your soul.
Alleenlijk, neemt naarstiglijk waar te doen het gebod en de wet, die u Mozes, de knecht des HEEREN, geboden 
heeft, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt, en dat gij wandelt in al Zijn wegen, en Zijn geboden houdt, en Hem 
aanhangt, en dat gij Hem dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
23:14 And, behold, this day I am going the way of all the earth: and ye know in all your hearts and in all your souls, 
that not one thing hath failed of all the good things which the LORD your God spake concerning you; all are come 
to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.
En ziet, ik ga heden in den weg der ganse aarde; en gij weet in uw ganse uw hart en in uw ganse ziel, dat er niet 
enig woord gevallen is van al die goede woorden, welke de HEERE, uw God, over u gesproken; zij zij u alle 
overkomen; er is van dezelve niet enig woord gevallen.

Richteren
5:21 The river of Ki'-shon swept them away, that ancient river, the river Ki'-shon. O my soul thy has trodden down 



strength.
De beek Kison wentelde hen weg, de beek Kedûmin, de beek Kison; vertreed, o mijn ziel! De sterken.
10:16 And they put awat the strange gods from among them, and served the Lord; and his soul was grieved to the 
misery of Israel.
En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg, en dienden den HEERE. Toen werd Zijn ziel verdrietig over 
den arbeid van Israël.
16:16 And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed 
unto death.
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
1:10 And she was in bitterness of soul and prayed unto the LORD, and wept sore.
Zij dan van ziel bitter bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE, en zij weende zeer.
1:15 And Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of a sorrowful spirit: I have drunken neither wine 
nor strong drink, but have poured out my soul for the LORD.
Doch Hanna antwoordde en zeide: Neen, mijn heer! ik ben een vrouw, bezwaard van geest; ik heb noch wijn, noch 
sterken gedronken; maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des HEEREN.
1:26 And she said, Oh my lord, as thy soul liveth, my lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto 
the LORD.
En aij zeide: Och mijn heer! zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer! Ik ben die vrouw, die hier bij u stond, om den
HEERE te bidden.
2:16 And if any man said unto him, Le them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul 
desireth; then he woyld answer to him, Nay, but thou shall give it me now; and if not, I will take it by force.
Wanneer nu die man tot hem zeide: Zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u, gelijk als
het uw ziel lusten zal; zo zeide hij tot hem: Nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen.
17:55 And when Saul saw David go forth against the Phi-lis'-tine, he said unto Abner, the captain of the host, 
Abner, whose son is this youth? Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell.
Toen Saul David zag uitgaan den Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner, den krijgsoverste: Wiens zoon is deze 
jongeling, Abner? En Abner zeide: Zo waarlijk als uw ziel leeft, o koning! ik weet het niet.
18:1-3 And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit 
with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day, and would let him go 
no more home to his father's house. Then Jonathan and David made a convenant, because he loved him as his 
own soul.
Het geschiedde nu, alshij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verboden werd aan de ziel 
van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel.
20:3,4 And David sware moreover, and said, Thy father certainly knoweth that I have found grace in thine eyes; 
and he saith, Let not Jonathan know this, lest he be grieved; but truly as the Lord liveth, and as thy soul liveth, 
there is but a step between me and death. Then said Jonathan unto David, Whatsoever thy soul desireth, I will 
even do it for thee.
Toen zwoer David verder, en zeide: Uw vader weet zeer wel, dat ik genade in uw ogen gevonden heb; daarom 
heeft hij gezegd: Dat Jónathan dit niet wete, opdat hij zich niet bekommere;. En zekerlijk, zo waarachtig als de 
HEERE leeft, en uw ziel leeft, er is maar een schrede tussen mij en tussen den dood! Jónathan nu zeide tot David: 
Wat uw ziel zegt, dat zal ik voor u doen.
20:17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own 
soul.
En Jónathan voer voort, met David te doen zweren, omdat hij hem liefhad; want hij had hem lief met de liefde zijn 
ziel.
23:20 Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul to come down; and our part shall be
to deliver him into the king's hand.
Nu dan, o koning, kom spoedig af naar al de begeerte uwer ziel; en heet komt ons toe hem over te geven in de 
hand des konings.
24:11 Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand: for in that I cut off the skirt of thy robe, 
and killed thee not, know thouand see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not 
sinned against thee; yet thou huntest my soul.
Zie, te dezen dage hebben uw ogen gezien, dat de HEERE u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk, 
en men zeide, dat ik u doden zou; doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide: Ik zal mijn hand niet uitsteken 
tegen mijn heer, want hij is de gezalfde des HEEREN.


