
Ruach 1
(Adem)

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

Ruach (breath, air, wind, spirit)
Genesis 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the 
breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die.
Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin de geest des levens is, van onder den 
hemel te verderven.
Genesis 7:15 And they went in unto Noach in the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
En van alle vlees, waarin de geest des levens is, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark.
Genesis 7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was on the dry land, died.
Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven.
2 Samuël 22:16 And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the 
rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des 
HEEREN, van het geblaas des winds van Zijn neus..
Job 4:9 By the blast of God they persih, and by the breath of his nostrils they consumed.
Van den adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van Zijn neus worden zij verdaan.
Job 9:17, 18 For he breaked me with a tempest, and muliply my wound without cause. He will not suffer me to take 
my breath, but filleth me with bitterness.
Want Hij vermorzelt mij door een onweder, en vermenigvuldigt mijn wonden zonder oorzaak. Hij laat mij niet toe 
mijn adem te verhalen, maar Hij verzadigt mij met bitterheid.
Job 12:10 In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.
In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen
Job 15:30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of his mouth 
shall he go away.
Hij zal van de duisternis niet ontwijken, de vlam zal zijn scheut verdrogen; hij zal wijken door het geblaas zijns 
monds.
Job 17:1 My breath is corrupt, my days are extinct, the graves ar ready for me.
Mijn geest is verdorven, mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij.
Job 19:17 My breath is strange to my wife, though I intreated for the children’s sake of mine own body.
Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd; en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil.
Psalm 18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy 
rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.
(16) En de diepe kolken der wateren werden gezien, en de gronden der wereld werden ontdekt, van Uw schelden, 
o HEERE!, van het geblaas des winds van uw neus.
Psalm 33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.
Psalm 104:29 Thou hidest thy face, they are troubled; thou takest away their breath, they die, and return to their 
dust.
Verbergt Gij uw aangezicht, zij worden verschrikt, neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en keren weder tot hun 
stof.
Psalm 135:15-17 The idols of the heathen are silver and gold, the work of men’s hands. They have mouths, but 
they speak not; eyes have they, but they see not; They have ears, but they hear not; neither is there any breath in 
their mouths.
De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken 
niet; Oren hebben zij, maar horen niet; ook is er geen adem in hun mond.
Psalm 146:3, 4 Put not your trust in princes, nor in the son of men, in whom there is no help. His breath goeth forth,
he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish
Vertrouwt niet op prinsen, op des mensenkind, bij hetwelk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn
aarde, te dien dage vergaan zijn aanslagen.


