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(Adem)
Prediker 3:18-21 I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and 
that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; 
even ove thing befalleth them: as the one dieth, so dieth the other, yea,they have all one breath; so that a man 
hath no preëminence above a beast; for all is vanity. All go unto one place; all are of the dust and all return to dust 
again. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the 
earth?
Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat
zij als de beesten zijn aan zichzelven. Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den 
beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en 
de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want alles zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar één 
plaats, zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. 
Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts 
vaart in de aarde?
Jesaja 11:2-5 And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of 
counsel and might, the spirit of knowledge of the fear of the LORDAnd shall make him of quick understanding in 
the fear of the LORD: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his 
ears. But with righteousness shal he judge the poor, and reprove with equity for the week of the earth; and he shall
smite the earth with the rod of his mouth; and with the breath of the lips shall he slay the wicked. And 
righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.
(3-5) En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads 
en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. En Zijn rieken zal zijn in des vreze des HEEREN; 
en Hij zal naar het gezicht Zijner zijn ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. Maar
Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch 
Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij de goddelozen doden. 
Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.
Jesaja 30:28 And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with 
the sieve of vanity; and ther shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err.
En  Zijn adem is als een overlopende beek, die tot aan den hals reikt; om de heidenen te schudden met een 
schudding der ijdelheid, en als een misleidende toom in de kinnebakken der volken.
Jesaja 33:11 Ye shall concerve, ye shall bring forth stubble; your breath as fire, shall devour you.
Gijlieden gaat met stro zwanger, gij zult stoppelen baren; uw geest zal u als vuur verslinden.
Jeremia 10:14 Every man is brutish in his knowledge; every founder is confounded by the graven image; for his 
molten image is a falsehood, and there is no breath in him
Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van 
het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen, en er is geen geest in hem.
Jeremia 51:17 Every man is brutish in his knowledge; every founder is confounded by the graven image; for his 
molten image is a falsehood, and there is no breath in him
Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van 
het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen, en er is geen geest in hem.
Klaagliederen 4:20 The breath of our nostrils, the anointed of the LORD, was taken in their pits, of whom we siad, 
Under his shadow we shall live among the heathen.
De adem onzer neuzen, de gezalfde des HEEREN, is gevangen in hun groeven; van welken wij zeiden: Wij zullen 
onder zijn schaduw leven onder de heidenen.
Ezechiël 37:5-10 Thus saith the LORD God unto these bones: Behold, I will cause breath to enter into you, and ye 
shall live; And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath 
in you, and you shall live; and you shall know that I am the LORD. So I prophesied as that I was commanded; and 
as I prophesiesed, there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And 
when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above; but there was 
no breath in them. Then said he unto me: Prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God: 
Come from the four winds, O breath, and breath upon these slain, that they may live. So i prophesieses as he 
commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great 
army.
Alzo zegt de HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden. Ik zal 
zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij 
zult levend worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd
een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been; En ik zag, 
en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er 
was geen geest in hen. En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: 
Zo zegt de HEERE HEERE: Gij geest kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, zodat zij levend 



worden. En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en 
stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
Habakuk 2:19 woe unto him that said to the wood, Awake; to the dumb stone: Arise, it shal teach! Behold, it is laid 
over with gold und silver, and there is no breath at all in the midst of it.
Wee dien, die tot het hout zegt: Wordt wakker! En: Ontwaak! tot den zwijgenden steen. Zou het leren? Zie, het is 
met goud en zilver overtrokken, en er is gans geen geest in het midden van hetzelve.


