The Authentic King David

De Authentieke Koning David

Israel’s Greatest Monarch
The answer is, of course, David, the most famous king
in the Hebrew Bible. The name David brings to mind
an image of a ruddy haired, handsome, indomitable,
young leader. But do we really know who David was?
Let’s focus on his name. In English, “David” is simply a
name. But in Hebrew it has a meaning: beloved from
the root  דודdwd meaning “to love”.

Israël's Grootste Monarch
Het antwoord is natuurlijk David, de beroemdste koning in
de Hebreeuwse Bijbel. De naam David doet denken aan een
beeld van een rossige, knappe, ontembare, jonge leider.
Maar weten we echt wie David was? Laten we ons
concentreren op zijn naam. In het Engels is "David" gewoon
een naam. Maar in het Hebreeuws heeft het een betekenis:
geliefd, van de wortel  דודdwd wat "liefhebben" betekent.

The Beloved of God
“Beloved” is indeed a very fitting name for David since
love is really the essence of his character. He loved his
many wives. He loved his many children. The people of
Israel loved him. The Lord of Israel bestowed an
everlasting covenant of love upon his family. Even
though David sinned many times, he always returned to
God. Consequently, God called David “a man after his
own heart” (1 Samuel 13:14).

De geliefde van God
"Geliefde" is inderdaad een zeer passende naam voor David,
want liefde is echt de essentie van zijn karakter. Hij hield van
zijn vele vrouwen. Hij hield van zijn vele kinderen. Het volk
van Israël hield van hem. De Heer van Israël schonk een
eeuwig verbond van liefde aan zijn familie. Hoewel David
vele malen zondigde, keerde hij altijd terug naar God.
Daarom noemde God David "een man naar zijn eigen hart"
(1 Samuël 13:14).

Encounter the Bible Anew
You might be deeply familiar with the stories of David
chronicled in the biblical Books of Samuel. But without
the ability to read these stories in the original Hebrew,
your understanding of David is substantially limited.
Now is the time to return to the source of Scriptural
knowledge: Biblical Hebrew. Enroll in our online class
today, fall in love with the Hebrew Bible and rediscover
the unlimited depth of God’s love.

Beleef de Bijbel nieuw
Je kent misschien de verhalen van David die in de Bijbelse
Boeken van Samuel worden opgetekend. Maar zonder de
mogelijkheid om deze verhalen in het originele Hebreeuws
te lezen, is uw begrip van David aanzienlijk beperkt. Het is nu
tijd om terug te keren naar de bron van de Schriftuurlijke
kennis: Bijbels Hebreeuws. Schrijf je vandaag nog in voor
onze online cursus, word verliefd op de Hebreeuwse Bijbel
en herontdek de onbegrensde diepte van Gods liefde.
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