The Secret Message
of Leah’s Sons

De verborgen boodschap
van Leah's zonen

Leah’s First Four Sons
Leah’s first son was named Reuben, which is composed
of two parts: reu (“see”) and ben (“son”). This name
means “behold a son”. The second son was named
Simeon, which contains the root shama (“hear”). Leah
chose this name because “the Lord heard” her prayer
(Gen. 29:33). The third boy is named Levi, based on the
root lavah (“join”). The fourth was named Judah, based
on the root hodah (“to praise”).

Leah's eerste vier zonen
Leah's eerste zoon kreeg de naam Reuben, die is
samengesteld uit twee delen: reu ("zie") en ben ("zoon").
Deze naam betekent "zie een zoon". De tweede zoon kreeg
de naam Simeon, die de wortel shama ("horen") bevat. Leah
koos deze naam omdat "de Heer haar gebed verhoorde"
(Gen. 29:33). De derde jongen kreeg de naam Levi,
gebaseerd op de wortel lavah ("verbinden"). De vierde kreeg
de naam Juda, gebaseerd op de wortel hodah ("loven").

The Sequence of Faith
When we take a closer look at the meaning of these four
Hebrew names, we see that this is hardly a random
collection of words. Rather we see a fascinating
progression that succinctly describes the Christian
experience of faith. You begin by beholding the Son of
God. You pray for forgiveness and the Lord hears you.
God’s spirit joins your spirit, and you go on proclaiming
words of praise.

De volgorde in het geloof
Wanneer we de betekenis van deze vier Hebreeuwse namen
nader bekijken, zien we dat het hier niet gaat om een
willekeurige verzameling woorden. Het is eerder een
fascinerende progressie die de christelijke geloofservaring
beknopt beschrijft. Je begint met het aanschouwen van de
Zoon van God. Je bidt om vergeving en de Heer aanhoort je.
Gods geest voegt zich bij jouw geest, en je gaat verder met
het verkondigen met woorden van lof.

Enjoy Our Welcome Gift to You
If something as seemingly mundane as the four
names of Leah’s sons contains so much spiritual
meaning, imagine how much more the Bible has in
store for you! The key to unlocking these riches is in
knowing Hebrew. Enroll today in our live, online
Biblical Hebrew course and enjoy a 15% discount as
our welcome gift to you.
(IsraëlBijbelStudies.com)

Geniet van ons welkomstgeschenk aan jou
Als iets schijnbaar alledaags zoals de vier namen van Leah's
zonen al zoveel geestelijke betekenis bevat, stel je dan eens
voor hoeveel meer de Bijbel voor jou in petto heeft! De sleutel tot het ontsluiten van deze rijkdom ligt in het kennen
van Hebreeuws. Schrijf je vandaag nog in voor onze live,
online cursus Bijbels Hebreeuws en geniet van een korting
van 15% als welkomstgeschenk aan jou.
(IsraëlBijbelStudies.com)
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Leer Bijbels Hebreeuws Online
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