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Richteren
3:10 And the spirit of the LORD came upon him, and he judged Israel, and went out to war: and the LORD 
delivered Chu'-shan-rish-a-tha'-im king of Mes-o-po-ta'-mi into his hand; and his hand prevailed agianst Chu'-shan-
rish-a-tha'-im.
De Geest des HEEREN was over hem, en hij richtte Israël en toog uit ten strijde; en de HEERE gaf Cuschan 
Rischataïm, den koning van Syrië, in zijn hand, dat hij zijn hand sterk werd over Cuschan Rischataïm.
6:34 But the spirit of the LORD came opun Gideon, and he blew a trumpet; and A'-bi-e-zer was gathered after him.
Toen toog de Geest des HEEREN Gideon aan; en hij blies met de bazuin, en de Abi-ezrieten werden achter hem 
bijeengeroepen.
9:23 Then God sent an evil spirit between A-bim'-e-lech and the men of She'-chem; and the men of She'-chem 
dealt treacherlously with A-bim'-e-lech.
Zo zond God een bozen geest tussen Abimélech en tussen de burgers van Sichem; en de burgers van Sichem 
handelden trouweloos tegen Abimélech.
11:29 Then the Spirit of the LORD came upon Jeph'-thah, and he passed over Gil'-e-ad, and Ma-nas'-seh, and 
passed over Miz'-peh of Gil'-e-ad, and from Miz'-peh of Gil'-e-ad he passed over unto the children of Ammon.
Toen kwam de Geest des HEEREN op Jefta; dat hij Gilead en Manasse doortrok; want hij trok door tot Mizpa in 
Gilead, en van Mizpa in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons.
13:25 And the Spirit of the LORD began to move him at times in the camp of Dan between Zo'-rath and Esháol.
En de Geest des HEEREN begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussenEstaol.
14:6 And the Spirit of the LORD came mightily upon him, and he rent him as he would ren a kid, and he had 
nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done.
Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een 
scheurt, en er was niets in zijn hand;. doch hij ga zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had.
14:19 And the Spirit of the LORD came upon him, and he went down to Ash'-ke-lon, and slew thity men of them, 
and took their spoil, and ave change of garments unto them which expounded the riddle. And his anger was 
kindled, and he went up to his father's house.
Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten, en sloeg van hen dertig 
mannen; en hij nam hun gewaad, en gaf de wisselkelederen aan degenen, die het raadsel verklaard hadden. Doch 
zijn toorn ontstak, en hij ging op in zijn vaders huis.
15:14 And when he came unto Le'-hi, the Phi-lis'-tines shouted against him: and the Spirit of the LORD came 
mightily upon him, and the cords that where upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands 
loosed from off his hands.
Als hij kwam tot Lechi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet; maar de Geest des HEEREN werd vaardig over 
hem; en de touwen, die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn, en zijn 
banden versmolten van zijn handen.
15:19 But God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout; and when he drunk, his 
spirit came again, and he revived; wherefore he called the name thereof En-hak'-kore, which is in Le'-hi into this 
day.
Toen kloofde God de holle plaats, die in Lechi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk. Toen kwam zijn 
geest weder, en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam: De fontein des aanroepers, die in Lechi is, tot op 
dezen dag.

1 Samuël
1:15 And Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of a sorrowfull spirit; I have drunken neithet wine 
nor strong drink, but I have poured out my soul before the LORD.
Doch Anna antwoordde en zeide: Neen, mijn heer! ik ben een vrouw, bezwaars van geest; ik heb noch wijn, 
sterken drank gedronken; maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des HEEREN.
10:6 And the Spirit of the LORD will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into 
another man.
En de Geest des HEEREN zal vaardiig worden over u; en gij zult met hen profeteren; en gij zult in een anderen 
man veranderd worden.
10:10 And when they came thither tot the hill, behold, a company of prophets met him; and the Spirit of the LORD 
came upon him, and he prophesied among them.
Toen zij daar aan den heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet; en de Geest des HEEREN 
werd vaardig over hem, en hij profiteerde in het midden van hen.
11:6 And the Spirit of God came upon Saul when he heard those things, and his anger was kindled greatly.
Toen werd de Geest Gods vaardig over Saul, als hij deze woorden hoorde; en zijn toorn ontstak zeer.
16:13-16 Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren; and the Spirit of the 
LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ra'-mah. But the Spirit of the 



LORD departed from Saul, and and evil spirit from God troubled him. And Saul's servants said unto him, Behold 
now, an evil spirit from God troubled thee. Let our lord now command thy servants which are before thee, to seek 
ot a man, who is a cunning player on an harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, 
that he shall paly with his hand and thou shalt be well.
Toen nam Samuël den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broeders. En de Geest des HEEREN werd 
vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama. En de Geest des
HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE, verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot 
hem: Zie toch, een boze geest Gods verschrikt u; Onze heer zegge toch tot uw knechten, die voor uw aangezicht 
staan, dat zij een man zoeken, die op de harp spelen kan; en het zal geschieden, als de boze geest Gods op u is, 
dat hij meet zijn hand spele, dat het beter met u worde.
16:23 And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with 
his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.
En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was 
voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem.
18:10 And it came to pass on the morrow, that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the 
midst of the house; and David played with his had as at other times; and there was a javelin in Saul's hand.
En het geschiedde des anderen daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden 
in het huis, en David speelde op snarenspel met zijn hand, als van dag tot dag; Saul nu had een spies in zijn hand.
19:9 And the evil spirit from the LORD was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand: and David
played with his hand.
Doch de boze geest des HEEREN was over Saul, en hij zat in zijn huis, en zijn spies was in zijn hand; en David 
speelde snarenspel met zijn hand.
19:20 And Saul sent messengers to take David: and when they saw the company of the prophets prophesying, and
Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also 
prophesied.
Toen zond Saul boden heen, om David te halen; die zagen een vergadering van profeten, profeterende, en 
Samuël, staande, over hen gesteld; en de Geest Gods was over Sauls boden, en die profeteerden ook.
19:23 And he went thither to Na'-ioth in Ra'-mah: and the Spirit of God was upon him also, and he went on, and 
prophesied, until he came tot Na'-ioth in Ra'-mah.
Toen ging hij derwaarts naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest Gods was ook op hem, en hij, al voortgaande, 
profeteerde, totdat hij te Najoth in Rama kwam.
30:12 And they gave him a piece of cake of figs, and two clusters of raisins: and when he had eaten, his spirit came
again to him: for he had eaten no bread, nor drunk any water, three days and three nights.
Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen, en twee stukken rozijnen; en hij at, en zijn geest kwam weder in 
hem, want hij had in drie dagen en drie nachten geen brood gegeten, noch water gedronken.


