
Nepesh Neshama en Nishma
Adem)

Met behulp van de in de inleiding genoemde concordantie Hebreeuws/Grieks naar het Engels hebben wij de 
hiernavolgende teksten gevonden, waarin deze woorden de betekenis “Adem” hebben.

Nephesh (breath, soul)
Job 41:21 His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.
(12)Zijn adem zou kolen doen ontvlammen, en een vlam komt uit zijn mond voort.

Neshama, Nishma (breath, air, wind, spirit)
Genesis 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of 
life, and man became a living soul.
En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des 
levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Let wel, er staat niet: zo kreeg de mens een levende ziel.
Deuteronomium 20:16 But of the cities of these people which the LORD thy God doth give thee for an inherritance, 
thou shalt save alive nothing, that breatheth.
Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem 
heeft.
Jozua 10:40 He left none remaining, but utterly destroyed all that breathed, as the LORD God of Israel commanded
Hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israëls, 
geboden had.
Jozua 11:14 But every man they smote with the egde of their sword, until they had destroyed them, neither left they
any to breathe.
Alleenlijk sloegen zij al de mensen met de scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgden; zij lieten niet 
overblijven, wat adem had.
1 Koningen 15:29, 30 And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house of Jeroboam; he left not to
Jeoboam any that breathed, until he had destroyed him.
Het geschiedde nu, als hij (Baësa) regeerde,  dat hij het ganse huis van Jeróbeam sloeg; hij liet niets over van 
Jeróbeam, wat adem had, totdat hij hem verdelgd had.
1 Koningen 17:17 And it came to pass after thes things, that the son of the woman, the mistress of the house, gell 
sick; and his sickness was so sore, that there was no breath left in him.
En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon dezer vrouw, der waardin van het huis, krank werd; en zijn 
krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was.
Job 27:3 All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
zolang mijn adem in mij zal zijn, en het geblaas Gods in mijn neus;

Job 33:4 The spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.
De Geest (spirit = geest) Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt
Job 34:14,15 If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath; All the flesh shall 
perish together, and man shall turn again into dust.
Indien Hij Zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem (breath = adem ) zou Hij tot Zich vergaderen;  Alle 
vlees zou tegelijk de geest geven, en de mens zou tot het stof wederkeren.
Job 37:10 By the breath of God frost is given; and the breadth of the waters is straitened.
Door zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden.
Psalm 150:6 Let every thing, that hath breath praise the LORD
Alles wat adem heeft, love den HEERE.
Jesaja 2:22 Cease you from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?
Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?
Jesaja 30:33 For To’-phet is ordained of old; yea, for the king it is prepared; he hath made it deep and large: the 
pile thereof is fire and much wood; the breath of the LORD, like a stream of brimstone, doth kindle it.
Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het 
vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom.
Jesaja 42:5 Thus saith God the LORD, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth 
the earth, and that which cometh out of it; he that hath giveth breath onto the people upon it, and spirit to them that 
walk therein;
Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen 
heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop 
wandelen:
Klaagliederen 3:56 Thou hast heard my voice; hide not thine ear at my breathing, at my cry.
Gij hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen.
Daniël 5:23 But the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified.
Maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.



Daniël 10:17 For how can the servant of this my lord talk with this my lord? for as for me, straightway there 
remainded no strength in me, neither is there breath left in me.
En hoe kan de knecht van dezen mijn Heere spreken met dien mijn Heere? Iwant wat mij aangaat, van nu af bstaat
geen kracht in mij, en geen adem is in mij overgebleven.


