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A mysterious Hebrew code 
Learn Hebrew online 
 

 Prophetic Language? 
Take for instance this verse from the story of the 
Flood, “the land was filled with violence.” The Hebrew 
word for “violence” here is hamas (חמאס)! Today, 
Hamas is the name of a terrorist organization that 
indeed fills our land with violence. But who could have 
known it at that time? And yet, here it is, right before 
our eyes – the word that meant “violence” long 
before the violent Hamas came into existence. 
 
Virus or Plague? 
Another example is connected directly with today’s 
reality. Coronavirus in Hebrew is Negif Korona – 
negif (נגיף) meaning “virus”. The word negif, is of 
course the main word we hear on the news these 
days. If you know Biblical Hebrew, however, you 
would recognize a very frightening root in this word: 
negef, or magefa (מגפה) – the Biblical words that 
mean “plague, pestilence”. Why do the words 
“virus” and “plague” have the same root in 
Hebrew? 
 
Discover the Hebrew connection 
In Modern Hebrew, many new words were derived 
from existing biblical roots. For some (prophetic?) 
reason, the word “virus” was derived from the 
word “plague” – although at that time, nobody 
thought of a virus as a deadly plague. Today, the 
connection between these words is obvious. Enroll 
in our live online Biblical Hebrew course and you will 
discover a code that is only seen in the original 
Hebrew of the Scriptures. 
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Een mysterieuze Hebreeuwse code 
Leer Hebreeuws online 
 
Profetische taal? 
Neem bijvoorbeeld dit vers uit het verhaal van de zondvloed, 
"het land was gevuld met geweld." Het Hebreeuwse woord 
voor "geweld" is hier hamas (חמאס)! Vandaag de dag is 
Hamas de naam van een terroristische organisatie die ons 
land inderdaad vult met geweld. Maar wie had het toen 
kunnen weten? En toch is het hier, vlak voor onze ogen - het 
woord dat "geweld" betekende lang voordat de 
gewelddadige Hamas ontstond. 
 
Virus of Plaag? 
Een ander voorbeeld is direct verbonden met de realiteit van 
vandaag. Het Coronavirus in het Hebreeuws is Negif Korona - 
negif (נגיף) wat "virus" betekent. Het woord negif, is 
natuurlijk het belangrijkste woord dat we tegenwoordig op 
het nieuws horen. Als u echter Bijbels Hebreeuws kent, dan 
zou u een zeer beangstigende wortel in dit woord 
herkennen: negef, of magefa (מגפה) - de Bijbelse woorden 
die "plaag, epidemie" betekenen. Waarom hebben de 
woorden "virus" en "plaag" dezelfde wortel in het 
Hebreeuws? 
 
Ontdek de Hebreeuwse connectie 
In het Modern Hebreeuws zijn veel nieuwe woorden 
ontleend aan bestaande Bijbelse wortels. Om een of andere 
(profetische?) reden werd het woord "virus" afgeleid van 
het woord "plaag" - hoewel niemand in die tijd dacht dat 
een virus een dodelijke plaag was. Vandaag de dag is het 
verband tussen deze woorden duidelijk. Schrijf je in voor 
onze live online Bijbelse Hebreeuwse cursus en je zult een 
code ontdekken die alleen in het originele Hebreeuws van 
de Schrift te zien is. 
 
 

 


