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1 Thessalonisenzen t/m Openbaringen

1 Thessalonisenzen
2:8 So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, 
but also our own souls, because ye were dear unto us.
Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen niet alleen het Evangelie van God, maar 
ook onze eigen zielen, daarom, dat gij ons lief geworden waart.
5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be 
preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en geheel uw oprechte geest, en ziel, en lichaam worde 
onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

Hebreeën
4:12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the 
dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of 
the heart.
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdener dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de
verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en 
der overleggingen des harten.
6:19 Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the 
veil.
Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.
10:38,39 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.
En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.
13:17 Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that 
must give account, that they may do it with joy, and not with grief: fot that is unprofitable for you.
Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken over uw zielen, als die rekenschap 
geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

Jacobus
1:21 Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted 
word, which is able to save your souls.
Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, 
dat in u geplante wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.
5:20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and 
shall hide a multitude of sins.
Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en
menigte der zonden bedekken.

1 Petrus
1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, 
see that ye love one another with a pure heart fervently.
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.
2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the 
soul.
Geliefden, ik vermaan u, als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, 
welke krijg voeren tegen de ziel.
2:25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Sheperd and Bishop of your souls.
Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.
3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the 
ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach,
als de ark toebereid werd, waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werd door het water.
4:19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well 
doing, as unto a faithful Creator.
Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met 
weldoen.



2 Petrus
2:8 (For that righteos man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day 
with their unlawful deeds)
(Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het 
zien en horen van hun ongerechtige werken).
2:14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguilling unstable souls: an heart they have 
exercised with covetous practices; cursed children
Hebbende de vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart 
geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking.

3 Johannes
2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy souls prospereth.
Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

Openbaringen
6:9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of 
God, and for the testimony which they held.
En toen Hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het 
Woord van God en om de getuigenis, die zij hadden.
16:3 And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead man; and every 
living soul died in the sea.
En de tweede goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de
zee.
18:13,14 And cinnamon, and odours, and ointments, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat,
and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men. And the fruits that thy soul lusted 
after are departed from thee, and all things which were dainty and goodly are departed from thee, and thou shalt 
find them no more at all.
En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, 
en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen; en de zielen van mensen. En de vrucht der 
begerigheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult 
hetzelve niet meer vinden.
20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them; and I saw the souls of them 
that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, 
neither the image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned
with Christ a thousand years.
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die 
onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet 
aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en op hun hand; en zij 
leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.


