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The Holy of Holies 
Learn Biblical Hebrew online 
 

 Holy – the Hebrew meaning 
The word for “holy” in Hebrew is kadosh (קדוש), from 
the root קדש meaning “separate.” The central idea of 
holiness in the Hebrew Bible is setting something 
aside for a special, sacred purpose. If something is 
holy, it must be protected so that it will not be 
mishandled.  
According to Judaism, the most sacred place in the 
world is the site of the Temple, in Jerusalem. The 
Temple was the ultimate expression of setting 
something aside, to protect it. Located on a tall hill in 
the center of the holiest city in the holiest land, it 
contained the holy of holies: the inner chamber where 
the presence of the Lord resides. It should therefore 
come as no surprise that the Hebrew word for 
“temple” is mikdash (מקדש), from the same root as 
kadosh. Hebrew shows us the true meaning of the 
Word of God. Enroll in our live online courses and 
learn to read Scripture in Hebrew - the original 
language of holiness!  
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Het Heilige der Heiligen 
Leer bijbels Hebreeuws online 
 
Heilig - de Hebreeuwse betekenis 
Het woord voor "heilig" is in het Hebreeuws kadosh (קדוש), 
van de stam קדש wat "afgescheiden" betekent. De 
kerngedachte van heiligheid in de Hebreeuwse Bijbel is iets 
opzij zetten voor een speciaal, heilig doel. Als iets heilig is, 
moet het beschermd worden zodat het niet misbruikt 
wordt.  
Volgens het Jodendom is de meest heilige plaats ter wereld 
de plaats van de Tempel, in Jeruzalem. De Tempel was de 
ultieme uitdrukking van het opzij zetten van iets, om het te 
beschermen. Gelegen op een hoge heuvel in het centrum 
van de heiligste stad in het heiligste land, bevond zich er het 
heilige der heiligen: de binnenste kamer waar de 
aanwezigheid van de Heer zich manifesteert. Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat het Hebreeuwse woord voor 
"tempel" mikdash is (מקדש), uit dezelfde wortel als kadosh. 
Hebreeuws toont ons de ware betekenis van het Woord van 
God. Schrijf je in voor onze live online cursussen en leer de 
Schrift in het Hebreeuws lezen - de oorspronkelijke taal van 
de heiligheid!  
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