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Shalom family!
I have recently become very interested in the
Hebrew word for garden…gan. Garden is
from the verb ganan - gimel, nun, nun. This
verb means to defend, protect, or to put a
shield around. According to the Theological
Wordbook of the Old Testament, ganan is
only used in reference to the protective
guardianship of God. Zechariah uses ganan to
describe the divine protection of Jerusalem in
the last days:

Shalom familie!
Ik heb me sinds kort erg verdiept in het
Hebreeuwse woord voor tuin ... gan. Tuin komt
van het werkwoord ganan - gimel, nun, nun. Dit
werkwoord betekent verdedigen, beschermen,
of met een schild omgeven. Volgens het Theolo-
gische Woordenboek van het Oude Testament,
wordt ganan alleen gebruikt in verwijzingen naar
de beschermende voogdij van God. Zacharia
gebruikt ganan om de goddelijke bescherming
van Jeruzalem in de laatste dagen te beschrijven:

Zechariah 12:8 "In that day YHWH will defend
(ganan) the inhabitants of Jerusalem; the one
who is feeble among them in that day shall
be like David, and the house of David shall be
like Elohim, like the Angel of YHWH before
them.

Zacharia 12:8 "Te dien dage zal JHWH de
inwoners van Jeruzalem verdedigen
(ganan), degene die in dag zwak onder
hen is, zal als David zijn, en het huis van
David zal zijn als Elohim, als de Engel van
JHWH vóór hen.

Scriptures liken the Kingdom to a restored Garden
(gan) of Eden (Ezekiel 36:35).

Isaiah 51:3 For YHWH will comfort
Zion, He will comfort all her waste
places; He will make her wilderness like
Eden, And her desert like the garden
(gan) of YHWH; Joy and gladness will
be found in it, Thanksgiving and the
voice of melody.
Ezekiel 36:35 "So they will say, 'This land
that was desolate has become like the
garden (gan) of Eden; and the wasted,
desolate, and ruined cities are now
fortified and inhabited.'

De Schrift vergelijkt het Koninkrijk met een
gerestaureerde Tuin (gan) van Eden (Eze. 36:35).

Jesaja 51:3 Want YHWH zal Sion troosten,
Hij zal al haar woeste plaatsen troosten;
Hij zal haar woestijn maken als Eden, en
haar wildernis als de hof (gan) van JHWH;
Vreugde en blijdschap zullen er in
gevonden worden, Dankzegging en de
stem van de melodie.
Ezechiël 36:35 "En zij zullen zeggen: 'Dit
land dat verwoest was, is geworden als de
hof (gan) van Eden; en de verloren
gewaande, verlaten, en verwoeste steden
worden nu versterkt en bewoond.'

Another related word is the noun, magen (mem,
gimel, nun), which means shield. Magen refers
to an object which provides covering and
protection to the body during warfare. Since we
know that it is YHWH who always defends
(ganan) His people, we are not surprised to see
that He is often referred to as the shield (magen)
of Israel.

Een ander gerelateerd woord is het zelfstandig
naamwoord, magen (mem, gimel, nun), wat schild
betekent. Magen verwijst naar een object dat
tijdens oorlogvoering bescherming aan het lichaam
biedt. Omdat we weten dat het JHWH is die altijd
Zijn volk verdedigt (ganan), zijn niet we verbaasd te
zien dat Hij vaak als het schild (magen) van Israël
wordt aangeduid.

Bereshith 15:1 After these things the word
of YHWH came to Abram in a vision,
saying, "Do not be afraid, Abram. I am
your shield (magen), your exceedingly
great reward."
Devarim 33:29 Happy are you, O Israel!
Who is like you, a people saved by YHWH,
The shield (magen) of your help And the
sword of your majesty! Your enemies shall
submit to you, And you shall tread down

Bereshith 15:1 Na deze dingen kwam het
woord van JHWH tot Abram in een
gezicht, zeggende: "Wees niet bang,
Abram. Ik ben uw schild (magen), uw zeer
groot beloning."
Devarim 33:29 Gelukkig bent u, o Israël!
Wie is als u, een volk verlost door YHWH,
Het schild (magen) van uw hulp en het
zwaard van uw majesteit! Uw vijanden
zullen zich aan u onderwerpen, en gij zult



their high places."
Psalm 28:7 YHWH is my strength and my
shield (magen); My heart trusted in Him,
and I am helped; Therefore my heart
greatly rejoices, And with my song I will
praise Him.
Psalm 119:114 You are my hiding place and
my shield (magen); I hope in Your word.
Proverbs 30:5 Every word of God is pure;
He is a shield (magen) to those who put
their trust in Him.

hun hoogten vertrappen."
Psalm 28:7 JHWH is mijn kracht en mijn
schild (magen); Mijn hart vertrouwde op
Hem, en ik ben geholpen; Daarom is mijn
hart zeer verheugt; en met mijn lied zal ik
Hem prijzen.
Psalm 119:114 Gij zijt mijn schuilplaats en
mijn schild (magen), ik hoop in Uw woord.
Spreuken 30:5 Elk woord van God is
zuiver; Hij is een schild (magen) voor
degenen die op Hem vertrouwen.

We know that at the end of Revelation we return
to the Garden (gan). But along the way, we are
assured that YHWH is our shield (magen) from our
enemies. He defends (ganan) us because we find
hope in His Word!

Shabbat Shalom!
Ardelle

We weten dat aan het eind van Openbaring we
terug naar de Tuin (gan) gaan. Maar onderweg
worden we ervan verzekert dat JHWH ons schild
(magen) is voor onze vijanden. Hij verdedigt (ganan)
ons, omdat we hoop in Zijn Woord vinden!

Shabbat Shalom!
Ardelle


