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The Bible’s First Word 
Revealed 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
“In the Beginning” 
If you open up an authentic Hebrew Bible, you will 
find that the very first word of the Book of Genesis is 
 .beraysheet, meaning “in the beginning” (Gen ְּבֵראִׁשית
1:1). This is a truly fascinating word because hiding 
inside of it are several smaller words that convey deep 
prophecies. Let’s divide this word into three parts: 
ber-ay-sheet. The word bar (בר) means “son,” the 
letter aleph (א) signifies אלוהים Elohim (God) and the 
word שית shayit means a thorny bush (Isa. 10:17). 
Taken together, this signifies “the son of God is 
among the thorns” – this could be seen as a 
prediction of the forthcoming suffering of Jesus 
Christ which will bring redemption to a broken world. 
 
Discover the Hidden Layers of Meaning 
This means that built into the very first word of the 
Old Testament is the prophecy of the end of the New 
Testament. Before we even get to the sin of Adam, we 
already know what the remedy to humanity’s 
affliction is. But your standard English Bible will not 
allow you to see this remarkable insight. Enroll now in 
our live, online Biblical Hebrew course and learn to 
understand the hidden meanings by reading the Bible 
in its original form. 
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Het eerste woord van de Bijbel 
ontsluierd 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
"In het Begin" 
Als je een authentieke Hebreeuwse Bijbel openslaat, zul je 
zien dat het allereerste woord van het Boek Genesis ְּבֵראִׁשית 
beraysheet is, wat "in het begin" betekent (Gen. 1:1). Dit is 
een werkelijk fascinerend woord omdat er verschillende 
kleinere woorden in verborgen zitten die diepe profetieën 
overbrengen. Laten we dit woord in drie delen opsplitsen: 
ber-ay-sheet. Het woord bar (בר) betekent "zoon", de letter 
aleph (א) betekent אלוהים Elohim (God) en het woord שית 
shayit betekent een doornige struik (Jes. 10:17). Samen 
betekent dit "de zoon van God is tussen de doornen" - dit 
kan gezien worden als een voorspelling van het komende 
lijden van Jezus Christus die verlossing zal brengen aan een 
gebroken wereld. 
 
Ontdek de verborgen lagen van betekenissen 
Dit betekent dat in het allereerste woord van het Oude 
Testament de profetie van het einde van het Nieuwe 
Testament is ingebouwd. Voordat we zelfs aan de zonde 
van Adam toekomen, weten we al wat de remedie is voor de 
kwelling van de mensheid. Maar uw standaard Nederlands-
talige Bijbel zal u niet toestaan dit opmerkelijke inzicht te 
zien. Schrijf je nu in voor onze live, online cursus Bijbels 
Hebreeuws en leer de verborgen betekenissen te begrijpen 
door de Bijbel in zijn oorspronkelijke vorm te lezen. 
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