
Ruach=(Wind, spirit)
Zacharia en Maleáchi

Zacharia
4:6 Then he answered and spake unto Ze-rub'-ba-bel, saying. Not by myght, nor by power, but by my spirit, saith 
the LORD of hosts.
Toen antwoordde Hij, en sprak met mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbábel, zeggende: Niet 
door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
6:5 And the angel answered and said unto me, These are the four spirits of the heavens, which go forth from 
standing before the LORD of all the earth.
En de engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden 
voor den HEERE der ganse aarde.
6:8 Then cried he upon me, and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have 
quieted my spirit in the north country.
En Hij riep mij, en sprak tot mij: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten 
in het Noorderland.
7:12 Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law, and the words which the 
LORD of the hosts hath sent in his spirit by the former prophets: therefore came a great wrath from the LORD of 
the hosts.
En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet, en de woorden, die de HEERE der 
heirscharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van den 
HEERE der heirscharen.
12:1 The burden of the word of the LORD for Israël, saith the LORD, which stretcheth forth the heavens, and layeth
the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.
De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitbreidt, en de aarde 
grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
12:10 And I will pour upon the house of David and upon the inhabbitants of Jerusalem, the spirit of grace and of 
supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as onde 
mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first born.
Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der 
gebeden; zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de 
rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een 
eerstgeborene.
13:2 And it shall come to pass in that day, saith the LORD of the hosts, that I will cut off the names of the idols out 
of the land, and they shall no more be remenbered: and also I will cause the prophets and the anclean spirit to pass
out of the land.
En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen 
der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land 
wegdoen.

Maleachi
2:13-16 And this have ye done again, covering the altar of the LORD with tears, with weeping, and with crying out, 
insomuch, that he reardeth not the offering any more, or recieveth it with good will at your hand. Yet ye say, 
Wherefore? Because the LORD hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou 
hatst deal treacherously; yet is she thy companion, and the wife of thy convenant. And did not he make one? Yet 
had he the residue of the spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed tot your
spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the LORD, the God of Israël, saith that he 
hateth putting away: for one covereth violence with his garment, saith the LORD of hosts: therefore take heed to 
your spirit, that ye deal not treacherously
Dit tweede doet gijlieden ook, dat gij het altaar des HEEREN bedekt met tranen, met wening en met zuchting; 
zodat Hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, noch met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt: 
Waarom?  Daarom, dat de HEERE een Getuige geweest is, tussen u en tussen de huisvrouw uwer jeugd, met 
dewelke gij trouwelooslijk handelt; daar zij toch uw gezellin, en de huisvrouw uws verbonds is. Heeft Hij niet maar 
één gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar dien énen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom,
wacht u met uw geest, en niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd. Want de HEERE God 
Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de HERE der 
heerscharen; daarom, wacht u met uw geest, en niemand trouwelooslijk handelt.


