Divine Messenger

Goddelijke boodschapper

An Angelic Misunderstanding
Angels are found hundreds of times throughout the
Bible, yet there is a great deal of confusion surrounding
them. The angelic image of beautiful creatures with
wings and a halo of light, is the creation of Renaissance
artists and is completely different from the Bible’s image
of an angel.

Een engelachtig misverstand
Engelen komen in de hele Bijbel honderden keren
voor, maar toch is er veel verwarring over hen. Het
engelenbeeld van mooie wezens met vleugels en een
aureool van licht, is de creatie van renaissancekunstenaars en is heel anders dan het Bijbelse beeld
van een engel.

In the Hebrew Bible, malakh  מלאךrefers to an
angel. The root of this word is לאך, meaning “going
back and forth”. The implication is that this is hard
work; giving rise to another Hebrew word,
melacha מלאכה, meaning “physical labor”. An
angel is a messenger who tirelessly goes back and
forth, delivering information. The God of Israel
employs angels as intermediaries, shuttling
between heaven and earth.
Angels don’t have wings in the Bible, but rather look
human, so people in the Bible often don’t recognize
them as angels. The idealized artistic depictions obscure
the real Hebraic biblical meaning. Enroll in our live
online Biblical Hebrew course and understand the true
word of the Bible.

In de Hebreeuwse Bijbel verwijst malakh  מלאךnaar een
engel. De wortel van dit woord is לאך, wat "heen en weer
gaan" betekent. De implicatie is dat dit hard werken is; dit
geeft aanleiding tot een ander Hebreeuws woord, melacha
מלאכה, wat "fysieke arbeid" betekent. Een engel is een
boodschapper die onvermoeibaar heen en weer gaat en
informatie geeft. De God van Israël gebruikt engelen als
tussenpersonen, die tussen hemel en aarde heen en weer
pendelen.
Engelen hebben in de Bijbel geen vleugels, maar zien er
eerder menselijk uit, zodat de mensen in de Bijbel ze vaak
niet als engelen herkennen. De geïdealiseerde artistieke
uitbeeldingen verdoezelen de echte Hebreeuwse Bijbelse
betekenis. Schrijf je in voor onze live online Bijbelse
Hebreeuwse cursus en begrijp het ware woord van de Bijbel.
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