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Hebrew Reveals the Love  
of David 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
The Hebrew Root of David 
The name David is found over 1,000 times throughout 
the Old and New Testaments. But unlike other famous 
biblical names, we are never told what “David” means. 
In the original Hebrew, the root DVD דוד refers to 
affection, so David means “beloved.” We find this 
root elsewhere in Scripture. In the Song of Solomon, 
the maiden repeatedly calls her lover “my beloved” 
(dodi דֹוִדי). In Genesis, Rachel uses sweet-scented 
aphrodisiacal “mandrakes” (dudaim  ּדּוָדִאים) to boost 
her fertility. 
 
Cherished by the Lord 
Isn’t it strange that the greatest king in ancient Israel 
was known by the rather private romantic name 
beloved? Not really. The Bible tells us explicitly that 
David was beloved by almost everyone he met – 
Jonathan, Saul, and the entire people of Israel and 
Judah (1 Sam. 18:16). But more importantly the name 
“beloved” refers to God’s love for David. In fact, it is 
quite likely that “David” is the shortened form of the 
full name דוידיה Davidiah meaning “beloved (David) of 
the Lord (Yah).” 
 
Find Hidden Love with Hebrew 
This makes sense because David’s own son Solomon 
was given the second name ְיִדיְדָיּה Jedidiah which 
means “beloved of the Lord” (2 Sam. 12:25). When 
you read the Bible in translation, you don’t realize that 
these four things – David, Solomon, the mandrakes, 
and the bridegroom – are related. Only in the original 
Hebrew, can you understand that these are 
connected to the idea of love. Enroll in our live, online 
Biblical Hebrew course and rediscover your love for 
the Scriptures. 
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Hebreeuws onthult de liefde  
van David 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
De Hebreeuwse wortel van David 
De naam David komt meer dan 1.000 keer voor in het Oude 
en Nieuwe Testament. Maar in tegenstelling tot andere 
befaamde Bijbelse namen, wordt ons nooit verteld wat 
"David" betekent. In het oorspronkelijke Hebreeuws, 
verwijst de wortel DVD דוד naar genegenheid, dus David 
betekent "geliefd." We vinden deze wortel elders in de 
Schrift. In het Hooglied van Salomo, noemt het meisje haar 
geliefde herhaaldelijk "mijn geliefde" (dodi דֹוִדי). In Genesis 
gebruikt Rachel zoet geurende afrodisiaca "mandragoria" 
(dudaim ּדּוָדִאים) om haar vruchtbaarheid te verhogen. 
 
Gekoesterd door de Heer 
Is het niet vreemd dat de grootste koning in het oude 
Israël bekend stond onder de nogal intieme romantische 
naam geliefde? Niet echt. De Bijbel vertelt ons expliciet dat 
David geliefd was door bijna iedereen die hij ontmoette - 
Jonathan, Saul, en het hele volk van Israël en Juda (1 Sam. 
18:16). Maar belangrijker is dat de naam "geliefde" 
verwijst naar Gods liefde voor David. In feite is het zeer 
waarschijnlijk dat "David" de verkorte vorm is van de 
volledige naam דוידיה Davidiah wat "geliefde (David) van 
de Heer ( Yah)" betekent. 
 
Vind met Hebreeuws verborgen liefde 
Dit is logisch omdat Davids eigen zoon Salomo de tweede 
naam ְיִדיְדיָּה Jedidiah kreeg wat "geliefde van de Heer" 
betekent (2 Sam. 12:25). Wanneer je de Bijbel in vertaling 
leest, realiseer je je niet dat deze vier dingen - David, 
Salomo, de mandragoria, en de bruidegom - met elkaar in 
verband staan. Alleen in het oorspronkelijke Hebreeuws, 
kun je begrijpen dat deze verbonden zijn met het 
concept van liefde. Schrijf je in voor onze live, online 
cursus Bijbels Hebreeuws en herontdek je liefde voor de 
Schrift. 
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