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What is the Holy Spirit? 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
The Holy Spirit: From Start to Finish 
When you look closely, you begin to see that every page 
of the Bible – from start to finish – is imbued with the 
Holy Spirit. From the very first verses of Genesis, even 
before God begins creating the heavens and earth, we 
read that, “the Spirit of God swept over the face of the 
waters” (Gen. 1:2). And in the final verses of Revelation, 
the Bible closes with the Holy Spirit inviting all humanity 
to come to Jesus (Rev. 22:17). 
 
The Blessed Breath 
In the original Hebrew spoken by the people of Israel, 
the word for “Holy Spirit” is רוח הקודש ru’ach 
hakodesh, which means, “the blessed breath.” Jews 
and Christians do not believe that God is a big man in 
the sky blowing wind out of his nostrils. So, what 
exactly is the “blessed breath?” Because it is so 
abstract, this difficult concept is best understood by 
defining what it is not. 
 
Understand the Hidden Secrets of Scripture 
The direct opposite of the Holy Spirit is found in the 
story of David’s overthrow of King Saul: “Now the Spirit 
of the Lord departed from Saul and an “evil spirit”  ַרּוח -
 .ru’ach ra’ah from the Lord tormented him” (1 Sam ָרָעה
16:14). Saul grows increasingly violent until he 
eventually loses power. The Holy Spirit must then be 
the antithesis of the evil spirit. It is the peaceful, 
dignified, gentle aura that surrounds those who have 
been blessed by God. Enroll today in our live, online 
Biblical Hebrew course and understand the hidden 
secrets of the Scriptures. 
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Wat is de Heilige Geest? 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
De Heilige Geest: Van begin tot eind 
Als je goed kijkt, begin je te zien dat elke bladzijde van de 
Bijbel - van begin tot eind - doordrenkt is met de Heilige 
Geest. Vanaf de allereerste verzen van Genesis, nog voordat 
God begint met het scheppen van de hemel en de aarde, 
lezen we dat, "de Geest van God over het oppervlak van de 
wateren zweefde" (Gen. 1:2). En in de laatste verzen van 
Openbaring sluit de Bijbel af met de Heilige Geest die de hele 
mensheid uitnodigt om tot Jezus te komen (Openb. 22:17). 
 
De Gezegende Adem 
In het oorspronkelijke Hebreeuws, gesproken door het volk 
Israël, is het woord voor "Heilige Geest" רוח הקודש ru'ach 
hakodesh, wat betekent, "de gezegende adem". Joden en 
Christenen geloven niet dat God een grote man in de lucht is 
die wind uit zijn neusgaten blaast. Dus, wat is precies de 
"gezegende adem?" Omdat het zo abstract is, kan dit 
moeilijke concept het beste worden begrepen door te 
definiëren wat het niet is. 
 
Begrijp de Verborgen Geheimen van de Schrift 
Het directe tegenovergestelde van de Heilige Geest wordt 
gevonden in het verhaal van David's overwinning op koning 
Saul: "Nu vertrok de Geest des Heren van Saul en een "boze 
geest"  ַָרָעה- רּוח  ru'ach ra'ah van de Heer kwelde hem" (1 
Sam. 16:14). Saul wordt steeds gewelddadiger totdat hij 
uiteindelijk de macht verliest. De Heilige Geest moet dan 
het tegenbeeld zijn van de boze geest. Het is de vredige, 
waardige, zachte aura die hen die door God gezegend zijn, 
omringt. Schrijf je vandaag nog in voor onze live, online 
cursus Bijbels Hebreeuws en begrijp de verborgen geheimen 
van de Schriften. 
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