
Ruach=(Wind, spirit)
2 Samuël t/m 2 Kronieken

2 Samuël
23:2 The Spirit of the LORD spake to my, and his word was in my tongue.
De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.

1 Koningen
10:4,5 And when the queen of She'-ba had seen all Solomons wisdom, and the house that he had built, And the 
meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and the 
cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the LORD; there was no more spirit in her.
Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Sálomo, en het huis, hetwelk hij gebouwd had, En de spijze 
zijner tafel,  en het zitten zijner knechten, het staan van zijn dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers, en zijn 
opgang, waardoor hij henen opging in het huis des HEEREN, zo was in har geen geest meer.
18:12 And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the LORD shall carry thee 
whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me: but I thy servant 
fear the LORD from my youth
En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des HEEREN u wegnam, ik weet 
niet waarheen; en ik kwam, om dat aan Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden; ik, uw 
knecht, nu vrees de HEERE van mijn jonkheid af.
21:5 Buth Jez'-e-bel his wife came to him, and said unto him, Why is thy spirit so said, that thou eatest no bread?
Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem, en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is, dat gij geen 
brood eet?
22:21-24 And there came a spirit, and stood before the LORD, and said, I will persuade him. And the LORD siad 
unto him, Wherewhith? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he
said, Thou shalt persuade him, and prevail also; go forth, and do so. Now therefore, behold, the LORD hath put a 
lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the LORD hath spoken evil concerning thee. But Zed-e-ki'-ah,
the son of Che-na-a-ah went near, and smote Mi-ca'-iah on the cheek, and said, Which way went the Spirit of the 
LORD from me to speak unto thee?
Toen ging een geest uit, en stond voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: Ik zal hem overreden. En de 
HEERE zeide tot hem: Waarmede? En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al zijn 
profeten. En Hij zeide: Gij zult hem overreden, en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzo. Nu dan, zie, de 
HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HERE heeft kwaad over u 
gesproken. Toen trad Zedekia, de zoon van Kenáäna, toe, sloeg Micha op het kinnebakken; en hij zeide: Door wat 
weg is de geest des HEEREN van mij doorgegaan, om u aan te spreken? 

2 Koningen
2:9 And it came to pass, when they were gone over, that E-li'-ah said unto E-li'sha, Ask what I shall do for thee, 
before I be taken away from thee. And E-li'-sha siad, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me.
Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van u 
weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!
2:15,16 And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of E-li'-ah 
doth rest on E-li'-sha. And they came to meet him, and bowed themselves to the grond before him. And they said to
him, Behold now, there be with thy servants fifty strong men; let them go, we pray thee, and seek thy master; lest 
peradventure the Spirit of the LORD hath taken him up, and cast him upon some mountian , or into some valley. 
And he said, Ye shall not send.
Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust 
op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: Zie nu, er 
zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de 
Geest des HEREN hem opgenomen, en op een der bergen, of in een van de dalen geworpen heeft. Doch hij zeide:
Zendt niet.

1 Kronieken
5:25,26 And they transgressed against the God of their father, and went whoring after the gods of the people of the 
land, whom God destroyed before them. And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the 
spirit of Til'-gath-pil-ne'-ser king of Assyria, and he carried them away, even the Reu'-ben-ites, and the Gad'-ites, 
and the half tribe of Ma-nas'-seh, and brought them unot Ha'-lah, and ha'-bor, and Ha'-ra, and to the river Go'-zan, 
unto this day.
Maar hebben tegen den God hunner vaderen overtreden, en de goden der volken des lands nagehoereerd, welke 
God voor hen aangezicht had verdelgd. Zo verwekte de God Israëls den geest van Pul, den koning van Assyrië, en
den geest van Tilgath-Pilnéser, den koning van Assyrië, die voerde hen gevankelijk weg, te weten de Rubenieten, 
de Gadieten, en den halve stam van Manasse; en hij bracht hen te Halah, en Habor, en Hara, en aan de rivier 



Gozan, tot op dezen dag.
12:18 Then the spirit came upon Am--a-sai, who was chief of the captains, and he siad, Thine we are, David, and 
on thy side, thou son of Jesse: peace, peace be uunto thee, and peace to thine helpers; for thy God helpteth thee. 
Then David received them, and made them captains of the band.
En de Geest toog Amásai aan, den overste der hoofdlieden, en hij zeide: Wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij 
zoon van Isaï! Vrede, vrede zij u, en vrede uw helperen; want uw God helpt u. Toen nam David hen aan, en stelde 
hen tot hoofdlieden der benden.
28:12 And the pattern of all that he had by the spirit, of the courts of the house of the LORD, and of all the 
chambers round about, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the dedecated things.
En een voorbeeld van alles, wat hem door den Geest was, namelijk van de voorhoven van het huis des HEEREN, 
en van alle kameren rondom; tot de schatten van het huis Gods, en tot de schatten der heilige dingen;

2 Kronieken
9:3,4 And when the queen of She'-ba had seen the wisdom of Solomon, and the house that he had built, And the 
meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and the 
cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the LORD; there was no more spirit in her.
Als nu de koningin van Scheba zag de wijsheid van Sálomo, en het huis dat hij gebouwd had, En de spijze zijner 
tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers, en hun 
kledingen, en zijn opgang, waardoor hij opging in het huis des HEEREN, zo was in haar geen geest meer.
15:1 And the Spirit of God came upon Az-a-ri'-ah the son of O'-ded.
Toen kwam de Geest Gods opr Azária, den zoon van Oded
18:20-23 And there came a spirit, and stood before the LORD, and said, I will entice him. And the LORD siad unto 
him, Wherewhith? And he said, I will go out, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, 
Thou shalt entice him, and thou shalt also prevail; go out, and do even so. Now therefore, behold, the LORD hath 
put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the LORD hath spoken evil concerning thee. But Zed-e-
ki'-ah, the son of Che-na-a-ah went near, and smote Mi-ca'-iah on the cheek, and said, Which way went the Spirit 
of the LORD from me to speak unto thee?
Toen kwam een geest voort, en stond voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: Ik zal hem overreden. En de 
HEERE zeide tot hem: Waarmede? En Hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al zijn 
profeten. En Hij zeide: Gij zult hem overreden, en zult ook vermogen; ga uit, en doe alzo. Nu dan, zie, de HEERE 
heeft een leugengeest in den mond van deze uw profeten gegeven, en de HEERE heeft kwaad over u gesproken. 
Toen trad Zedekia, de zoon van Kenáäna, toe, sloeg Micha op het kinnebakken, en hij zeide: Door wat weg is de 
Geest des HEEREN van mij doorgegaan, om u aan te spreken? 
20:14 Then upon Ja-ha'-zi-el the son of Zech-a-riáah, the son of Be-na'-iah, the son of Je-i'-el, the son of Mat-ta-ni'-
ah, a Levite of the sons of A'-saph, came the Spirit of the LORD in the midst of the congregation.
Toen kwam de Geest des HEEREN in het midden der gemeente, op Jaháziël, den zoon van Zechárja, den zoon 
van Benája, den zoon van Jehiël, den zoon van Matthánja, den Leviet, uit de zonen van Asaf.
21:16 Moreover the LORD stirred up against Je-ho'-ram the spirit of the Phi-lis'-tines, and of the A-ra'-bi-ans, that 
were near the E-thi-o'-pi-ans.
Zo verwekte de HEERE tegen Joram den geest der Filistijnen en der Arabieren, die aan de zijde der Moren zijn.
24:20 And the Spirit of God came upon Zech-a-ri'-ah the son of he-hoi'-a-da the priest, which stood above the 
people.
En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jójada, den priester, die boven het volk stond.
36:22, 23 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD spoken by the mouth of Jer-e-mi'-
ah might be accomplished the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation 
throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying: Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of 
the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him a house in Jerusalem. 
Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.
Maar in het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht wierd het woord des HEEREN, door de 
mond van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet gaan door 
zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: Zo zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de God des 
hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te 
Jeruzalem, hetwelk in Juda ia; wie is onder ulieden van al Zijn volk? De HEERE, zijn God, zij met hem, hij trekke 
op.


