The Secrets of the Desert

De Geheimen van de Woestijn

Reconsidering the Wasteland
When we hear the word “desert,” most of us envision
an unending wasteland of scorpions and sand dunes.
This may be true of some deserts, like the Sahara, but
the desert through which the children of Israel
wandered for 40 years is a whole different story.
Located between Egypt and Israel, the Sinai Desert
may seem hot, dry, and barren, but to those who
know where to look, it is full of life.

De woestijn opnieuw bekeken
Wanneer we het woord "woestijn" horen, denken de meesten van ons aan een eindeloze woestenij van schorpioenen
en zandduinen. Dit mag waar zijn bij sommige woestijnen,
zoals de Sahara, maar de woestijn waar de kinderen van
Israël 40 jaar lang doorheen trokken is een heel ander
verhaal. De Sinaï woestijn, gelegen tussen Egypte en Israël,
lijkt misschien heet, droog en dor, maar voor degenen die
weten waar ze moeten kijken, is het vol leven.

Hebrew Reveals the “Desert”
Bedouin shepherds who live in the Sinai are masters of
desert subsistence. For millennia, they have known
that the desert is an ideal place to pasture large herds
of goats and sheep. Alone with their animals, they
roam the countryside in search of shrubs and bushes.
This explains the word for “desert” in the original
Hebrew of the Bible: midbar מ ְדבָּ ר.
ִ At the heart of this
word is the root DBR which means “to graze.”

Hebreeuws onthult de "Woestijn"
Bedoeïene herders die in de Sinai leven zijn meesters in het
overleven in de woestijn. Al duizenden jaren weten zij dat de
woestijn een ideale plaats is om grote kuddes geiten en
schapen te weiden. Alleen met hun dieren zwerven ze door
het landschap op zoek naar struiken en bosjes. Dit verklaart
het woord voor "woestijn" in het oorspronkelijke
Hebreeuws van de Bijbel: midbar מ ְדבָּ ר.
ִ De kern van dit
woord is de wortel DBR wat "grazen" betekent.

Prepare for the Journey of a Lifetime
Therefore, it makes tremendous sense that in the
Bible, God is described as a shepherd, and we as His
flock (Ezekiel 34). After 400 years of brutal
enslavement, the freed Israelites were not ready to go
directly into Canaan. God provided His flock with a
period of rehabilitation and the empty wilderness
was the perfect setting to rest, graze, and prepare to
do His will. The time has now come to leave the
wilderness of translation and enter the Promised Land
of true Biblical clarity. Enroll in our live, online Biblical
Hebrew course and prepare for the scriptural journey
of a lifetime!

Bereid je voor op de reis van je leven
Daarom is het enorm logisch dat in de Bijbel, God wordt
beschreven als een herder, en wij als Zijn kudde (Ezechiël
34). Na 400 jaar van wrede slavernij, waren de bevrijde
Israëlieten nog niet klaar om rechtstreeks Kanaän binnen te
trekken. God voorzag Zijn kudde van een periode van
rehabilitatie en de lege wildernis was de perfecte omgeving
om uit te rusten, te grazen, en zich voor te bereiden om Zijn
wil te doen. De tijd is nu gekomen om de wildernis van
vertaling te verlaten en het Beloofde Land van ware Bijbelse
helderheid binnen te gaan. Schrijf je in voor onze live, online
cursus Bijbels Hebreeuws en bereid je voor op de Bijbelse
reis van je leven!
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