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The Good Shepherd 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
The Noble Shepherds of Israel 
Shepherding, above all, requires a profound bond of 
love between a shepherd and their flock. In biblical 
times, shepherds would gather their animals into a 
sheepfold, a round enclosure that provided protection 
against thieves and wild animals. The only entrance was 
a narrow opening called the “gate,” which had no door. 
Instead, the shepherd obstructed the opening with their 
own body. This is precisely what Jesus meant when he 
said: “I am the gate for the sheep” (John 10:7). 
 
A Position of Devotion 
The bond between a shepherd and their flock is even 
imbedded in Hebrew! The Hebrew word for 
“shepherd” is ro’eh (ֹרֵעה). This is closely related to 
another Hebrew word, re’ah ( ֵַרע) meaning 
“companion.” Thus, Hebrew affirms the idea that 
shepherds guard their flock out of fellowship and 
devotion. It is not surprising that many of the great 
biblical leaders were shepherds: Abraham, David and 
Moses, to name just a few. 
 
Understand the True Meaning of Scripture 
We all aspire to lead moral lives and to be 
rewarded by “being led beside still waters” (Psalm 
23). To be a true follower of the Bible, you need to 
be able to savor every word in its most original 
form: the Hebrew language. Enroll today in our 
live, online Biblical Hebrew course and 
understand the true meaning of the beloved 
words: “the Lord is my shepherd; I shall not 
want.” 
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De Goede Herder 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
De nobele herders van Israël 
Herder zijn vereist bovenal een diepe band van liefde 
tussen een herder en zijn kudde. In Bijbelse tijden 
verzamelden herders hun dieren in een schaapskooi, 
een ronde omheining die bescherming bood tegen 
dieven en wilde dieren. De enige ingang was een smalle 
opening, de "poort", zonder deur. De herder versperde 
de opening met zijn eigen lichaam. Dit is precies wat 
Jezus bedoelde toen hij zei: "Ik ben de poort voor de 
schapen" (Johannes 10:7). 
 
Een positie van toewijding 
De band tussen een herder en zijn kudde is zelfs in het 
Hebreeuws verankerd! Het Hebreeuwse woord voor 
"herder" is ro'eh (ֹרֵעה). Dit is nauw verwant met een ander 
Hebreeuws woord, re'ah ( ֵַרע) wat "metgezel" betekent. 
Het Hebreeuws bevestigt dus het idee dat herders hun 
kudde bewaken vanuit saamhorigheid en toewijding. Het is 
niet verwonderlijk dat veel van de grote Bijbelse leiders, 
herders waren: Abraham, David en Mozes, om er maar een 
paar te noemen. 
 
Begrijp de ware betekenis van de Schrift 
We streven er allemaal naar om een moreel verantwoord 
leven te leiden en beloond te worden door "geleid te 
worden langs stille wateren" (Psalm 23). Om een echte 
volgeling van de Bijbel te zijn, moet je in staat zijn om elk 
woord in zijn meest oorspronkelijke vorm te kunnen 
proeven: de Hebreeuwse taal. Schrijf je vandaag nog in voor 
onze live, online cursus Bijbels Hebreeuws en begrijp de 
ware betekenis van de geliefde woorden: "de Heer is mijn 
herder, mij zal niets ontbreken." 
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