Ruach=(Wind, spirit)
Spreuken en Prediker
Spreuken
1:23 Turn youu at my reproof; behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik wil Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend
maken.
11:13 A talebearer reyealeth secrects; but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke; maar die getrouw is van geest, bedekt de zaak.
14:29 He that is slow to wrath is of great understanding; but he that is hasty of spirit exalteth folly
De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.
15:4 A wholesome tongue is a tree of life; but perverseness therein is a breach in the spirit.
De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in den geest.
15:13 A merry heart maketh a cheerful countenance; but by soorow of the heart the spirit is broken.
Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken, maar door de samrt des harten wordt de geest verslagen.
16:2 All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Alle wegen des mensen zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten.
16:18,19 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Better it is to be of an humble spirit with
the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Hovaardigheid is vóór de verbreking, en hoogheid des geesten vóór den val. Het is beter nederig van geest te zijn
met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen.
16:32 He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
17:22 A merry heart doeth good like a medicine; but a broken spirit drieth the bones.
Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.
17:27 He that hath knowlegde spareth his words; and a man of understanding is of an excellent spirit.
Wie wetenschap weet, houdt zijn woorden in; en een man van verstand is kostelijk van geest.
18:14 The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?
De geestkracht eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal dien opheffen?
25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.
Een man, die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebrokene stad zonder muur.
29:23 A man's pride shall bring him low; but honour shall uphold the humble in spirit.
De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar een nederige van geest zal de eer vasthouden.
Prediker
1:14 I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.
Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden, en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes.
1:17 And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly; I percieved that this also is vexation of
spirit.
En ik begaf mijn hart om wijsheid te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een
kwelling des geestes is.
2:11 Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do; and,
behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun.
Toen wendde ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden, en tot den arbeid, die ik al werkende
gearbeid had; ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin is geen voordeel onder de zon.
2:17 Therefor I hated life; because the work that is wrought under the sun is grievous unto me; for all is vanity and
vexation of spirit.
Daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad, dat onder de zon geschiedt; want het is al ijdelheid en
kwelling des geestes.
2:26 For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, and knowledge, and joy; but to the sinner he gaveth
travail, to gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation
of spirit.
Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar
geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het geve dien, die goed is voor Gods aangezicht.
Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
3:21 Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the
earth?
Wie bemerkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts
vaart in de aarde?
4:4 Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This also is
vanity and vexation of spirit.
Verder zag ik al den arbeid en geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is

ook ijdelheid en kwelling des geestes.
4:6 Better is an handful with quietness, than both hands full with travail and vexation of spirit.
Een hand vol met rust is beter, dan beide vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.
4:16 There is no end of all the people, even of all that have been before them; they also that come after shall not
rejoice in him. Surely this also is vanity and vexation of spirit.
Er is geen einde aan al het volk, van allen, die vóór hem geweest zijn; de nakomelingen zullen zich ook over hem
geen vreugde. Dus is ook dit ijdelheid en kwelling des geestes.
6:9 Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire; this is also vanity and vexation of spirit.
Beter is het aanzien der ogen, dan het wandelen der begeerlijkheid. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
7:8,9 Better is the end of a thing than the beginning thereof; and the patient in spirit is better than the proud in spirit.
Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the boom of fools.
Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige. Zijt niet haastig in uw
geest om te toornen, want de toorn rust in den boezem der dwazen.
8:8 There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit; neither hath he power in the day of death;
and there is no discharge in that war; neither shall wickedness deliver those that are given to it.
Er is geen mens, die heerschappij heeft macht over den geest, om den geest in te houden; en hij heeft geen
heerschappij over de dag des doods; ook geen verweer in dezen strijd; ook zal de goddeloosheid haar meesters
niet verlossen.
10:4 If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; fot yielding pacifieth great offences.
Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat dan uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt grote zonden.
11:5 As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with
child; even so thou knowest not the works of God who maketh all.
Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere
vrouw, alzo kent gij het werk van God niet, Die het alles maakt.
12:7 Then shall the dust return to the earth as it was; and the spirit shall return unto God who gave it.
En dat het stof wederom tot de aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven
heeft.

