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ובהוּ ! תהוּ
ורוּח אלהים מרחפת על פני המים!
  NBG 1951- De aarde nu was woest en ledig, en 

duisternis lag op de vloed, en DE GEEST GODS 
ZWEEFDE OVER DE WATEREN.!

  NBV 2004 - De aarde was nog woest en doods en 
duisternis lag over de oervloed, MAAR GODS GEEST 
ZWEEFDE OVER HET WATER.!

•  NAARDENSE BIJBEL 22014- Het aardland is in zijn 
geschiedenis geworden woestheid en warboel. En 
duisternis lag op het aanschijn van de oervloed. EN 
GEESTESADEM VAN GOD WERVELEND OVER HET 
AANSCHIJN VAN DE WATEREN.!
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•  BGT 2014 - De aarde was leeg en verlaten. 
Overal was water en alles was donker. EN ER 
WAAIDE EEN HEVIGE WIND OVER HET 
WATER.!

•  GENESIS 1964 - SPERNA WEILAND - -de 
aarde had nog geen vorm, en leven was er 
nog niet, in donker gehuld was de diepte EN 
STORM JOEG OVER HET WATER-.!

•  BUBER & ROSENZWEIG 21956 Die Erde 
aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über 
Urwirbels Antlitz. BRAUS GOTTES 
SCHWINGEND  ÜBER DEM ANTLITZ DER 
WASSER.!
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ROE’ACH!
 EEN HANDVOL MOGELIJKHEDEN !

•  ‘GEEST GODS’                            - ‘ZWEEFDE’!

•  ‘GODS GEEST’                            - ‘ZWEEFDE’ !

•  ‘GEESTESADEM VAN GOD’        - 
‘WERVELEND’!

•  ‘EEN HEVIGE WIND’                    - ‘WAAIDE’ !

•  ‘STORM’                                       - ‘JOEG’!

•  ‘BRAUS GOTTES’                        -  
‘SCHWINGEND’ !
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ROE’ACH !
EEN HANDVOL BETEKENISSEN!

•  BIJZONDERHEDEN:!

•  MANNELIJK EN VROUWELIJK , 378 x Hebreeuws, 11x Aramees 
(Daniel), + Hebr. & Grieks (pneuma) in deuterokanonieke 
boeken.!

•  ‘hoorbare, heftige luchtbeweging : wind/adem: sexuele 
opwinding, geboorte (Schüngel-Straumann)!

•  2x ‘heilige geest’ (roe’ach ha-qodeš) ‘Maar zij (Israël) zijn in 
opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt (Jes. 
63:10); ‘verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest 
niet van mij weg’ (Ps 51:13)!
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•  WIND - ‘een wind (roe’ach) begon te waaien, zodat het water 
afnam’ (Gen. 8:1)!

•  ADEM- ‘door het woord van JHWH is de hemel gemaakt,door de 
adem (roe’ach) van zijn mond het leger der sterren’ (Ps. 33:6)!

•  GEEST VAN DE MENS - > toorn, woede,moed, maar ook ‘ een 
geest (roe’ach) van kennis en van eerbied voor 
JHWH’ (messiaanse gestalte:Jes. 11:2)!

•  GEEST VAN GOD- ‘ werd hij (Bileam) door de geest van God 
(roe’ach elohim) gegrepen’  (Num 24:2)!

•  LEVEN(SKRACHT)- [JHWH] ’die de mensen op aarde 
levensadem (nešama) geeft en levensgeest (roe’ach) aan allen 
die daar verkeren (Jes.42:5)!
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ZOVEEL HOOFDEN, ZOVEEL 
ZINNEN?!

ALTERNATIEF: EEN ZWERFTOCHT DOOR HET OUDE 
TESTAMENT OM BIJ GENESIS 1:2 TE EINDIGEN!
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EEN TIJDSLIJN!
VAN OUDSTE NAAR JONGERE TEKSTEN!

•  OUDSTE: 1 SAMUEL 10 
Saul en de profeten: 9/8 
eeuw v.Chr.!

•  HOSEA - laat 8e eeuw 
v.Chr.!

•  EZECHIËL- 6e eeuw v.Chr.!

•  JONGSTE: GENESIS 1  
Priestercodex 5e eeuw 
v.Chr.!
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buiten zinnen door de geest!
•  Saul zoekt ezelinnen en komt met een koninkrijk terug 

(1 Sam 9:1-10:16)!

•  ontmoeting met stoet profeten…in vervoering…
voorafgegaan door muzikanten (1 Sam 10:5)!

•  [Samuel] ’en de geest van JHWH zal je [Saul] 
aanspringen en ook jij zult in vervoering raken en een 
ander mens worden’ (1 Sam 10:6)!

•  ‘Saul werd aangesprongen door de geest van God en 
raakte… in vervoering’ (1Sam 10:10)!

•  ‘Toen zijn vervoering voorbij was, ging Saul…” (1 Sam 
10:13)!
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buiten zinnen door de geest!
•  WAT: pakkende, beslagleggende 

kracht, extase, naaktheid. Explosie 
van kracht en vitaliteit (Simson, Re 
14:6.19)!

•  ‘Onderwege werd ook hij (Saul) 
overmand door de geest van God. De 
hele weg naar het profetenhuis was hij 
in vervoering.Daar aangekomen trok 
ook hij zijn kleren uit en viel naakt en 
tierend voor Samuël op de grond’ (1 
Sam 19:23.24a)!

•  niet permanent, onverwachts!

•  WIE: profetenbendes (1 Sam 10), 
militaire aanvoerders, charismatici 
(Jefta, Re 11:29; Gideon, Re 6:34), 
zieners, individuen. !
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gevaarlijke geest!
•  Geen verschil tussen ‘geest van 

JHWH’ en ‘kwade geest’.!

•  ‘De geest van JHWH had Saul 
verlaten; in plaats daarvan stuurde 
JHWH hem een kwade geest, die 
hem kwelde’ (1 Sam 16:14)!

•  ‘En weer werd Saul gekweld door 
een kwade geest van JHWH’ (1 Sam 
19:9)!

•  ’“Ik zal naar hem toegaan  en 
leugens spreken door de mond van 
al zijn profeten”, zei de geest. “Doe 
dat” zei JHWH’ (1 Kon 22:22, visioen 
van Micha contra heilsprofeten)!
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de stem van het volk!

•  het onberekenbare, het  
gevaarlijke en het ongewone 
zorgen ervoor dat de geest 
van JHWH in de profetie een 
geringe rol speelt !

•  vox populi: ’De profeet is een 
dwaas, mesjokke is de man 
van de geest’ (Hosea 9:7)!

•  Dat verandert bij de profeten 
in ballingschap: de tweede 
Jesaja en vooral Ezechiël.!
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Ezechiël 37: het visioen van de priester-profeet!
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GEEST OP LEVEN EN DOOD

1.Over mij kwam de hand (jad) van JHWH en hij voerde mij door de geest 
(roe’ach)  van JHWH mee en zette mij neer in een dal vol botten.!

2….verspreid over het dal lagen heel veel botten, die helemaal uitgedroogd 
waren.!

3. JHWH vroeg mij:’ Mensenkind, kunnen deze botten weer tot leven komen?’ 
En ik zei: ‘Mijn heer JHWH, dat weet U alleen!’!

4. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze botten: “Uitgedroogde 
botten, luister naar de woorden van JHWH!”!

5. Zo heeft mijn heer JHWH gesproken tegen deze botten: “ Zie, IK laat 
levensadem  (roe’ach) in jullie komen, zodat jullie gaan leven!”!

6. Ik zal jullie pezen geven,vlees op jullie laten groeien en jullie met huid 
overtrekken.Ik zal jullie levensadem (roe’ach) geven, zodat jullie gaan leven!!



Ezechiël 37: HET VISIOEN VAN DE PRIESTER-PROFEET!
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VAN WINDGEEST TOT GODS GEEST

7.Ik profeteerde zoals mij was geboden. Terwijl ik profeteerde… een geluid. 
Geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. !

8.Ik keek: Zie, pezen over hen, vlees dat groeide, en bedekkende huid 
daarover heen, maar nog geen levensadem (roe’ach) in hen.!

9.Toen sprak hij tot mij:’Profeteer tot de Geest (roe’ach), profeteer  mensenkind 
en zeg tegen de Geest (roe’ach): zo zegt mijn heer JHWH:!

 “Kom uit de vier windstreken (roechot), Geest (roe’ach), en blaas in deze 
lijken, zodat ze weer gaan leven.”’!

10. Ik profeteerde, zoals hij mij geboden had. Toen kwam de levensadem 
(roe’ach) in hen en zij leefden. Zij stonden op, een onafzienbare menigte.!

14. Ik leg MIJN GEEST (roechi) in jullie, zodat jullie tot leven komen!



EZECHIËL!
•  Geen afwijzing meer als in de vroegere tijd, 

alle nuancen zijn nu aanwezig: kracht die 
verplaatst  //hand JHWHs (v.1); levensadem 
in de mens (vv.5.6.8.10),windrichtingen (v. de 
Geest/Wind (vv.9.10), Mijn Geest (v.14) in 
jullie als verbintenis tussen God en mens.  !

•  Dodenopwekking is hierNIEUWE 
SCHEPPING. Ezechiël neemt het beeld over 
uit het oudere scheppingsverhaal ‘Hij 
boetseerde hem (de mens) uit stof, uit aarde, 
en blies hem levensadem (nisjmat chajjim) in 
de neus’ (Gen 2:7). Hij vervangt nesjama door 
roe’ach (Vgl. //Job 33:4; 42:5). Zo nog 
Prediker 12:7 (3e eeuw v.Chr.) !
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•  BGT 2014 - De aarde was leeg en verlaten. 
Overal was water en alles was donker. EN ER 
WAAIDE EEN HEVIGE WIND OVER HET 
WATER.!

•  GENESIS 1964 - SPERNA WEILAND - -de 
aarde had nog geen vorm, en leven was er 
nog niet, in donker gehuld was de diepte EN 
STORM JOEG OVER HET WATER-.!

•  BUBER & ROSENZWEIG 21956 Die Erde 
aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über 
Urwirbels Antlitz. BRAUS GOTTES 
SCHWINGEND  ÜBER DEM ANTLITZ DER 
WASSER.!
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EZECHIËL EN SCHEPPING IN GENESIS 1:2 !
•  het priesterlijk scheppingsverhaal van 

Genesis 1-2:4a behoort tot dezelfde 
traditie als de oudere priester-profeet 
Ezechiël.!

•  het priesterlijke scheppingsverhaal is een 
uitgevijlde tekst waarin geen woord teveel 
staat.!

•  het is onwaarschijnlijk dat een tekst in 
deze plechtige stijl tegelijk met het 
nadrukkelijke ‘God (’elohim) sprak’ 
datzelfde ’elohim opeens als overtreffende 
trap gebruikt: ‘zeer groot’, ‘heftig’. ’elohim 
moet hier vertaald worden met ‘van God’.!17!



•  Het priesterlijke scheppingsverhaal 
beschrijft in v.2 een oertoestand: duister 
en dreigend, maar in het laatste zinsdeel 
wordt een overgang gemaakt naar het 
scheppende woord in V.3!

•  Als Gen 1 dezelfde taal en beelden 
gebruikt als Ez 37 kan het laatste zinsdeel 
van v.2 luiden:           ‘maar geest van 
God wervelend over het water’!

•  ‘geest van God’ heeft dan de aspecten 
van ‘adem’, ‘wind’, ‘kracht’ zoals bij 
Ezechiël.!

•  Tijdsvolgorde: Gen 2:7 > Ez 37> Gen 1.!
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en verder….!

•  Van roe’ach (m/v) naar pneuma 
(o) naar spiritus (m)!

•  in jongere tijd samengroei met  
wijsheid (sofia)!

•  maar het onberekenbare, 
geheimzinnige blijft behouden  
in: !

•  ‘De Geest is als de wind: hij 
waait waar hij wil; je hoort hem 
waaien, maar je weet niet waar 
hij vandaan komt en waar hij 
heen gaat’ (Willibrord vertaling 
Joh 3:8)!
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