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als GOD ademt...



beademing = het inblazen van adem
▪ gewoonlijk als geneeskundige handeling
> actueel i.v.m. corona en de druk op de IC's.



beademing = het inblazen van adem
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beademing in brede zin: 
▪ ademoverdracht: blaasinstrumenten



beademing = het inblazen van adem
▪ gewoonlijk als geneeskundige handeling

beademing in brede zin:
▪ ademoverdracht: blaasinstrumenten
▪ adem van de wind in de verspreiding van 

zaden (anemochorie = wind-verspreiding)





Genesis 2

7 En JAHWEH God formeerde de mens 
uit de losse aarde van de aardbodem

en blies in zijn neusgaten 
de adem van leven, 

alzo werd de mens een levende ziel.

1Korinthe 15
47 De eerste mens is vanuit de aarde, 
stoffelijk... 
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• Adam (mens) > adamah (aardbodem)



Genesis 2

7 En JAHWEH God formeerde de mens 
uit de losse aarde van de aardbodem

en blies in zijn neusgaten 
de adem van leven, 

alzo werd de mens een levende ziel.

Hebr. 'nesjama'
▪ geassocieerd met 'leven' - levensadem;
▪ dit definiëert leven = al wat ademt >



Genesis 7

22 Al dat de adem van de geest van leven had in 
zijn neusgaten, al wat op het droge was stierf. 

adem - geest - leven - neusgaten



▪ 'het leven begint bij de veertig' 

▪ veertig weken - de geboorte
▪ de levensadem in de neusgaten >



Tien tot twintig seconden na de geboorte van 
het hoofd komt de ademhaling op gang. Deze 
reflex ontstaat doordat de temperatuur buiten 
het moederlichaam veel lager is, doordat de 
druk op het hoofdje en de borstkas wegvalt en 
doordat er minder bloed door de navelstreng 
stroomt.

Het koolzuurgehalte in het bloed stijgt en de 
ademhalingsorganen worden geprikkeld om 
zuurstof ‘binnen te halen’. Op dat moment 
geeft de baby een grote schreeuw. Zijn 
borstspieren en het middenrif komen in 
beweging, hij zuigt zijn longen vol met lucht 
en… ademt!



Terzijde: 
dat het leven begint bij de geboorte (> de 
levensadem in zijn neusgaten) betekent geen
argument voor abortus:

❑ het woord voor 'baarmoeder' (moederschoot) 
in de Hebreeuwe Schrift is 'rechem'
(Gen.20:18; 30:22; Ex.13:2; etc.);

❑ 'rechem' - identiek aan het woord voor 
'ontfermen', 'erbarmen' - Ruchama (Hos.2:1);

❑ de moederschoot is per definitie de plaats van 
ontferming en (moederlijke) bescherming.



Genesis 2

7 En JAHWEH God formeerde de mens 
uit de losse aarde van de aardbodem

en blies in zijn neusgaten 
de adem van leven, 

alzo werd de mens een levende ziel.

hoe & wanneer is een ziel levend?

❑ "alzo"!
❑ door de levensadem in de neusgaten!



▪ het leven vangt aan wanneer de mens start met 
zelfstandig ademen (= de geboorte);

▪ het leven eindigt wanneer de mens stopt met 
zelfstandig ademen 
▪ = "de geest geven" (Mar.15:37);

▪ kunstmatige beademing valt buiten de Bijbelse 
definitie van 'leven'.





Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, 
ademende hij
en zei tot hen: 

ontvangt heilige geest.

in de avond van de opstandingsdag en voor het 
eerst verschijnt aan de samengekomen discipelen



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei,
ademende hij
en zei tot hen: 

ontvangt heilige geest.

NBG en SV: blies hij op hen
• in het NT alleen hier dit werkwoord;
• in de LXX ook in Gen.2:7: inblazen



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, 
ademende hij
en zei tot hen: 

ontvangt heilige geest.

het ademen en het geven van heilige 
geest gaat samen met spreken:

▪ door wóórd ontvangen we geest
(Joh.6:63)



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, 
ademende hij 
en zei tot hen: 

ontvangt heilige geest.

▪ op de dag van zijn opstanding ging Jezus 
op naar de Vader (Joh.20:17; hemelvaart);

▪ dezelfde dag ontvingen de discipelen ook 
heilige geest;

▪ 50 dagen later kwam de geest over hen 
-demonstratief



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, 
ademende hij 
en zei tot hen: 

ontvangt heilige geest.

Adam werd door 'beademing' een levende ziel
▪ de laatste Adam ontving heilige geest 

(Hand.2:33) en werd vervolgens een 
levendmakende geest (1Kor.15:45) 


