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The Sea of Galilee’s original 
Hebrew name 

  

 The heart of Jesus’ ministry 

During the brief three-year period that Jesus was 
active as a prophet, he rarely left the region of 
Galilee. The vast majority of his deeds – miracles, 
parables, healings – were performed on the shores of 
the freshwater lake known as the Sea of Galilee. This 
lake was the hub of his ministry. So, it might come as 
a surprise that Jesus, who did not speak English, 
referred to this sea using a different name. 

 

A lake shaped like a lyre 

In the original Hebrew text of the Bible, the name for 
the Sea of Galilee is Yam Kinneret ִּכֶּנֶרת-ָים  (Num. 
34:11). This name comes from the Hebrew word 
for lyre: kinnor. Similar to a harp, this is a musical 
instrument which consists of ten strings stretched 
inside an oval frame. The oval shape of the lake 
reminded people of the shape of a kinnor, and its 
refreshing breezes reminded them of the pleasing 
sound of the kinnor. Hence the name Kinneret was 
born! 

 

Hear the healing words of scripture 

The most famous lyre player in the Bible was David, 
who “took the kinnor and played it with his hand, and 
Saul would be relieved and feel better, and the evil 
spirit would depart from him” (1 Sam. 16:23). 
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De originele Hebreeuwse naam van het 
Meer van Galilea 

 

Het hart van Jezus' bediening 

Tijdens de korte periode van drie jaar dat Jezus actief was 
als profeet verliet hij zelden de regio Galilea. De 
overgrote meerderheid van zijn daden - wonderen, 
gelijkenissen, genezingen – vonden plaats aan de oevers 
van het zoetwatermeer dat bekend staat als het Meer 
van Galilea. Dit meer was het middelpunt van zijn 
bediening. Het kan dus als een verrassing overkomen dat 
Jezus met een andere naam naar deze zee verwees. 

 

Een meer in de vorm van een lier 

In de originele Hebreeuwse tekst van de Bijbel is Yam 
Kinneret - ִּכֶּנֶרת- יָם  - de naam voor het Meer van Galilea 
(Numeri 34:11). Deze naam komt van het Hebreeuwse 
woord voor lier: kinnor. Net als bij een harp is dit een 
muziekinstrument dat bestaat uit tien snaren gespannen 
in een ovaal frame. De ovale vorm van het meer 
herinnerde de mensen aan de vorm van een kinnor en de 
verfrissende bries herinnerde hen aan het aangename 
geluid van de kinnor. Vandaar ontstond de naam 
Kinneret! 

 

Hoor de helende woorden van de Schrift 

De meest bekende lierspeler in de Bijbel was David, die 
"de kinnor nam en met zijn hand bespeelde, en Saul zou 
opgelucht zijn en zich beter voelen, en de boze geest zou 
van hem weggaan" (1 Sam 16:23). 

 

lp.israelbiblicalstudies.com 

 

 


