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1:32,33 And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
And I knew him not; but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thouu shall see 
the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den de Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op 
Hem. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken
gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.
3:5-8 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot 
enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and which is born of the Spirit is spirit. Marvel
not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound 
thereof, but canst not tell whence it cometh, and whitter it goeth; so is every one that is born of the Spirit.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het 
Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, 
dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, 
waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt of waar hij heengaat; alzo is een 
iegelijk, die uit den Geest geboren is.
3:34 For he whom God hath sent speaketh the words of God; for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem de Geest niet met mate.
4:23,24 But the hour cometh, and now is, when the truw worshippers shall worship the Father in spirit and truth; for 
the Father seeketh such to worship him. God is a Spirit; and they that worship him must worship him in spirit and in 
truth.
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 
want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden; God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten 
Hem aanbidden in geest en waarheid.
6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing, that words that I spake unto you, they are spirit, and 
they are life.
De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
7:39 (But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should recieve: for the Holy Ghost was not yet 
given; because Jesus was not yet glorified.
(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was 
nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
11:33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the 
spirit, and was troubled.
Toen Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en ook de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen 
in den geest, en ontroerde Zichzelven;.
13:21 When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that
one of you shall betray me.
Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: dat een van ulieden Mij zal verraden.
14:17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot recieve, because it seeth him not, neither knoweth him; but 
you know him; for he dwelleth in you, and shall be in you.
Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; 
maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
15:26 But when the Comforter is come,whom I will dend unto you from the Father, even the Spirit of truth, which 
proceedeth from the Father, he shall testify of me.
Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid,
Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth; for he shall not speak of himself; 
but whatsoever he shall hear, that shall he speak; and he will shew you things to come.
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij 
zal niet van Zichzelven spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen 
zal Hij u verkondigen.


