
 
 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video 

worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. 

Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. 

Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We 

moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke 

onderwijs.” 

 

De Hebreeuwse herkomst van de Geest 
 

Het Hebreeuwse woord voor Geest is “roeach”. Het is opgebouwd uit een reesj, een wav en een chet. Het 

woord betekent letterlijk “wind” of “bewegende lucht”. 

 

Dit heeft voor ons natuurlijk een specifieke betekenis. “Roeach” bevat ook het idee van een onzichtbare 

kracht. Wind kun je bijvoorbeeld niet zien, maar je kan de effecten van de wind wél zien. 

 

Op dezelfde manier kan “roeach” worden gebruikt voor JHWH, maar ook voor geestelijke wezens, en het 

kan zelfs worden gebruikt voor emoties, zoals de geest van boosheid, of de geest van lust… Onze 

innerlijke emoties zijn immers niet zichtbaar, maar de effecten van onze emoties zie je terug in ons gedrag. 

 

Met andere woorden, iets dat “roeach” is, kan iets veroorzaken, terwijl we de directe oorzaak misschien 

niet kunnen zien… die is voor ons verborgen. 

 

“Roeach” wordt taalkundig afgeleid van de Hebreeuwse woorden “arach,” “rachah” and “yarach.” 

  

Met het Hebreeuwse woord “arach” wordt een person aangeduid die een vastliggende route volgt van de 

ene plaats naar de andere. “Rachah” is een molensteen die een cirkelvormige route volgt en graan vermaalt 

tot meel. En “yarach” betekent “maan” die een vastgesteld, cirkelvormig pad volgt. 

 

De overeenkomst tussen deze drie woorden is dat “roeach” taalkundig gezien is geworteld in iets dat een 

vastgesteld (cirkelvormig), zich herhalend, pad volgt. 

 

Dit zal iemand die het Woord heeft bestudeerd, en daarin vaste patronen heeft ontdekt, bekend voorkomen, 

in het bijzonder de zich herhalende patronen in de Schrift. Het is natuurlijk een “onzichtbare kracht” die 

deze patronen erin heeft gelegd, de “roeach elohiem”, of “geest van God”. 

En daardoor zijn er verbanden. 

  



Prediker 1:9 

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets 

nieuws onder de zon. 

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. 

Denk eraan om altijd alles te toetsen. 

 

Sjalom! 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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