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The Place Where It All Started 
Learn Biblical Hebrew online 
 

 A Rock with a Mysterious Name 
The sacred rock at the heart of Jerusalem’s Temple 
Mount is known in Hebrew as אבן השתיה Even Ha-
Shetiyah. The word even אבן means “stone” but shetiyah 
 is more enigmatic. Some say shetiyah comes fromשתיה
shatat meaning “foundation”, because this rock formed 
the base of the Temple structure, as well as that of the 
whole world. Others say it comes from the word sheti 
meaning “weave” because from this rock, the fabric of 
the whole world was woven. 
 
The Drinking Stone 
A fascinating third theory is that shetiyah comes from 
the Hebrew word shatah meaning “drink”, because this 
is the place from which all humanity derives the waters 
of life. This theory is supported by the tradition that this 
rock was also the site of the Garden of Eden. This 
explains why according to the Bible, “a river watering 
the garden flowed from Eden; from there it was 
separated into four headwaters” (Genesis 2:10). 
 
The Rivers Shall Return 
There are no rivers emerging from this rock today, 
because we are in an intermediary stage between 
Eden and Redemption. The prophet Joel reassures us 
that at the End of Days “a fountain will flow out of 
the LORD's house and will water the valley of 
acacias” (Joel 3:18). If you yearn to see the waters 
of Scripture come alive, enroll in our live online 
Biblical Hebrew course and learn the authentic 
language of the Bible. 
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De plaats waar het allemaal begon 
Leer bijbels Hebreeuws online 
 
Een Rots met een Mysterieuze Naam 
De heilige rots in het hart van Jeruzalem's Tempelberg staat 
in het Hebreeuws bekend als אבן השתיה (Even Ha-Shetiyah). 
Het woord even אבן betekent "steen", maar shetiyah שתיה is 
raadselachtiger. Sommigen zeggen dat shetiyah afkomstig 
is van shatat, wat "fundament" betekent, omdat deze rots 
de basis van de tempelstructuur vormde, en ook die van de 
hele wereld. Anderen zeggen dat het komt van het woord 
sheti, wat "weven" betekent, omdat uit deze rots het 
weefsel van de hele wereld werd geweven. 
 
De Drinkende Steen 
Een fascinerende derde theorie is dat shetiyah afkomstig is 
van het Hebreeuwse woord shatah dat "drank" betekent, 
omdat dit de plaats is waar de hele mensheid het water van 
het leven vandaan haalt. Deze theorie wordt ondersteund 
door de traditie dat deze rots ook de plaats was van de Tuin 
van Eden. Dit verklaart waarom volgens de Bijbel "er vanuit 
Eden een rivier stroomde die de tuin besproeide; van daaruit 
werd hij in vier hoofdwateren opgesplitst" (Genesis 2:10). 
 
De Rivieren zullen terugkeren 
Er komen vandaag de dag uit deze rots geen rivieren meer 
tevoorschijn, omdat we ons in een tussenfase bevinden 
tussen Eden en Verlossing. De profeet Joël stelt ons gerust 
dat aan het einde van de dagen "een fontein uit het huis van 
de HEER zal stromen en het dal van de acacia's zal 
besproeien" (Joël 3:18). Als je ernaar verlangt om de 
wateren van de Schrift tot leven te zien komen, schrijf je 
dan in voor onze live online Bijbelse Hebreeuwse cursus en 
leer de authentieke taal van de Bijbel. 
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