
Nesphesh= animal, soul
Hoséa  t/m Zacharia

Hoséa
9:4 They shall not offer wine offerings tot the LORD, neither shall they be pleasing unto him; their sacrifices shall be
unto them as the bread of mourners; all that eat thereof shall be polluted: for their bread for their soul shall not 
come into the house of the LORD.
Zij zullen den HEERE geen drankofferen doen van wijn, ook zouden zij Hem niet zoet zijn, hun offeranden zouden  
zijn als treurbrood; allen, die dat zouden eten, zouden onrein worden; want hun brood zal voor hun ziel zijn; het zal 
in des HEEREN huis niet komen.

Jonah
2:5-7 The waters compassed me about, even to the soul: the depth cloes me round about, the weeds were 
wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains; the earth with her bars was about me for 
ever: yet hast thou brought up my life from corruption, O LORD my God. When my soul fainted within me I 
remembered the LORD: and my prayer came unto thee, into thine holy temple.
De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik 
was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij
hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o, HEERE, mijn God! Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den
HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.

Micha
6:7,8 Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my 
firstborn for my trangression, the fruit of my body for the sin of my soul? He hath shewed thee, O man, what is 
good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humble with thy 
God? 
Zal de HEERE een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien duizenden van oliebeken? Zal ik mijn
eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekend 
gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en 
ootmoediglijk te wandelen met uw God?
7:1 Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings o fthe vintage: there 
is no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit.
Ai mij!, want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld; als wanneer de nalezing in den wijnoogst 
geschied zijn: er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht.

Habakuk
2:4 Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.
Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige ziel zal door zijn geloof leven.
2:10 Thou hast consulted shame tot thy house by cutting off many people, and hast sinned against thy soul.
Gij hebt schaamte beraadslaagd voor uw huis; uitroeiende vele volken, zo hebt gij gezondigd tegen uw ziel. 

Zacharia
11:8 Three sheperds also I cut off in one month; and my soul lothed them, and their soul also abhorred me.
En ik heb drie herders in een maand afgesneden; want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, een ook had 
hun ziel een walg van mij.


