A Vaccine for the Soul

Een Vaccin voor de Ziel

The Origins of the Word
As vaccinations against COVID-19 pick up speed around
the globe, let’s look at the word “vaccine.” In English,
the word “vaccine” comes from the Latin vacca meaning
“cow” because 19th century scientists first discovered
that a virus called “cow pox” could effectively immunize
someone against smallpox. This is interesting but not
spiritually uplifting. The Bible does not mention
vaccines because they are a very modern
phenomenon… or are they?

De Oorsprong van het Woord
Laten we, nu de vaccinaties tegen COVID-19 over de hele
wereld in een stroomversnelling komen, eens kijken naar het
woord "vaccin". Ons woord "vaccin" komt van het Latijnse
vacca dat "koe" betekent, omdat 19e eeuwse
wetenschappers voor het eerst ontdekten dat een virus
genaamd "koeienpokken" iemand effectief kon
immuniseren tegen pokken. Dit is interessant maar niet
geestelijk verheffend. De Bijbel vermeldt geen vaccins
omdat zij een zeer modern fenomeen zijn... of niet?

The Lord Makes Us Strong
In Hebrew, the word used today for vaccine is chisun
 חיסוןwhich comes from the Hebrew root HSN חסן
meaning “strong.” The Book of Psalms says, “O Lord of
hosts, who is as mighty (chasin) as you O Lord?” (Ps.
89:8). Because vaccines strengthen your immune
system, it makes perfect sense that the Hebrew word
for vaccine literally means “fortifier.” This is pretty
straightforward, but wait, there’s more!

De Heer Maakt Ons Sterk
In het Hebreeuws is het woord dat vandaag gebruikt wordt
voor vaccin chisun  חיסוןwat komt van de Hebreeuwse
wortel HSN  חסןwat "sterk" betekent. Het Boek der Psalmen
zegt: "O Heer der heerscharen, wie is zo machtig (chasin) als
u, o Heer?" (Ps. 89:8). Omdat vaccins je immuunsysteem
versterken, is het volkomen logisch dat het Hebreeuwse
woord voor vaccin letterlijk "versterker" betekent. Dit is vrij
duidelijk, maar wacht, er is meer!

Discover a Wealth of Assurances
In the Hebrew Bible, the same word can mean
“treasure” or “storehouse”. The prophet Isaiah assures
us that God is our “rich store (chosen) of salvation and
wisdom and knowledge” (Isa. 33:6). Only when you can
read the Hebrew Bible in the original, can you really
appreciate that the true vaccine for our soul is our faith
in God – enroll in our live online Biblical Hebrew course
today.
https://lp.israelbiblicalstudies.com/

Ontdek een Rijkdom aan Zekerheden
In de Hebreeuwse Bijbel kan hetzelfde woord "schat" of
"voorraadkamer" betekenen. De profeet Jesaja verzekert
ons dat God onze "rijke voorraad (chosen) is van heil en
wijsheid en kennis" (Jes. 33:6). Pas als je de Hebreeuwse
Bijbel in het origineel kunt lezen, kun je echt waarderen dat
het ware vaccin voor onze ziel ons geloof in God is - schrijf
je vandaag nog in voor onze live online cursus Bijbels
Hebreeuws.
https://lp.israelbiblicalstudies.com/
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