The most mysterious word in
Psalms

Het meest mysterieuze woord in
Psalmen

Biblical Hebrew – Hear the Song of the Bible

Bijbels Hebreeuws - Hoor het Lied van de Bijbel

An Ancient Hebrew Term
In Psalm 3 you will find the following verse, “Salvation
belongs unto the Lord: thy blessing is upon thy people.
Selah” (Psalms 3:8). What is this final word? Selah is a
mysterious word sprinkled throughout the Book of
Psalms over 70 times. As with Amen and Hallelujah,
Selah is not English. It is an ancient Hebrew term that
has not been translated because of its special
sanctity. When we look at the Hebrew, there are a
few possible interpretations.

Een oude Hebreeuwse term
In Psalm 3 staat het volgende vers: "Heil komt de Here
toe; uw zegen is over uw volk. Selah" (Psalm 3:8). Wat is
dit laatste woord? Selah is een mysterieus woord dat
meer dan 70 keer in het Boek der Psalmen voorkomt.
Net als Amen en Hallelujah, is Selah geen Nederlands
woord. Het is een oude Hebreeuwse term die niet
vertaald is vanwege zijn speciale heiligheid. Als we naar
het Hebreeuws kijken, zijn er een paar mogelijke
interpretaties.

Selah and the Levites
It is telling that Selah always appears at the end
of a block of verses. Since the Psalms were
originally sung by the Levitical choir in the
Temple, many of them contain musical
directions. Some scholars say Selah comes from
the Hebrew root (SLL )סלל, meaning “to raise
up,” instructing the Levites to lift their voices.
Others say Selah comes from the Hebrew word
sal ( )סלmeaning “basket,” referencing a drum
that was beaten at certain interludes.

Selah en de Levieten
Het is veelzeggend dat Selah altijd aan het eind van een
blok verzen staat. Omdat de Psalmen oorspronkelijk
werden gezongen door het Levitische koor in de Tempel,
bevatten veel Psalmen muzikale aanwijzingen. Sommige
schriftgeleerden zeggen dat Selah van de Hebreeuwse
wortel (SLL  )סללkomt, wat "verheffen" betekent, waarmee de Levieten de opdracht krijgen hun stem te verheffen. Anderen zeggen dat Selah komt van het Hebreeuwse
woord sal ( )סלdat "mand" betekent, verwijzend naar een
trommel waarop werd geslagen bij bepaalde tussenpozen.

The Bible speaks Hebrew, Learn to Listen
The word Selah is a rare remnant- one of very
few Hebrew words that was not translated.
Listen to the Bible just as David and Jesus heard
it. Enroll in our live, online Biblical Hebrew class
today and encounter the original text of
Scriptures.

De Bijbel spreekt Hebreeuws, leer te luisteren
Het woord Selah is een zeldzaam overblijfsel - een van de
zeer weinige Hebreeuwse woorden die niet vertaald
werden. Luister naar de Bijbel zoals David en Jezus hem
hoorden. Schrijf je vandaag nog in voor onze live, online
Hebreeuwse les en ontmoet de originele tekst van de
Schrift.
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